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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (9-16/4/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Διαθξόηαηε απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 14,16% ην Μάξηην 2019 

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

πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάξηην 2019 ειαθξφηαηε πηψζε έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, 

θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 14,16% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 14,35% ην Φεβξνπάξην. 

εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ιαλνπάξην 2019 ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ 

12,71% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 11,97% ην Γεθέκβξην θαη 15,65% ην Ννέκβξην 2018, 

αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Μάξηην 2019 πηψζε έλαληη ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 8,93% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 9,2% ην 

Φεβξνπάξην, 8,57% ηνλ Ιαλνπάξην, 8,3% ην Γεθέκβξην θαη 7,94% ην Ννέκβξην 2018, 

αληίζηνηρα.  

 

ε ζπδεηήζεηο ην Τπ. Οηθνλνκηθώλ & ε Κεληξηθή ηξάπεδα γηα εθθαζάξηζε ηεο 

πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο πξνο ην θξάηνο 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο γηα ηελ εθθαζάξηζε παιαηφηεξεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο 

(“overdraft” facility) πνπ είρε παξαρσξεζεί ζην αηγππηηαθφ θξάηνο, ηελ επνρή πνπ ππήξρε 

έληνλε ζηελφηεηα ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ, θαηά ην δηάζηεκα πξηλ ην Ννέκβξην 2016 θαη 

ηελ εθθίλεζε ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), χςνπο $12 δηζ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην 

χςνο ηεο ελ ιφγσ εγρψξηαο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ην θξάηνο είρε θζάζεη εθείλε ηελ 

επνρή ζην επίπεδν ησλ EGP325 δηζ. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ αλακέλεηαη λα εθδψζεη επίζεο νκφινγν ηηηινπνίεζεο (“securitization bond”) 

αμίαο EGP40-60 δηζ. κε δηθαηνχρν ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηεο σο άλσ 

εθθαζάξηζεο ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε θαηά 

θφξν ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλσηέξσ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε γηα λα απνπιεξψλεη 

ηνθνρξενιχζηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θαηά ηελ επνρή πνπ ππήξρε έληνλε έιιεηςε δεκφζησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. Η επηρεηξνχκελε ηψξα εθθαζάξηζε ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο 

απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξνο ην θξάηνο ππήξμε δέζκεπζε πξνο ην ΓΝΣ, ζην πιαίζην ηεο 

ζπκθσλίαο ηνπ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο.  

 

Αλακελόκελε αύμεζε θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα επελδύζεηο, πγεία, παηδεία 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηα κέζα Απξηιίνπ, ζην ζρέδην 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο  (2019/20) πνπ βξίζθεηαη ππφ 

ζπδήηεζε ζην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο, ε θπβέξλεζε έρεη πεξηιάβεη απμεκέλεο δαπάλεο γηα 

ηνπο θιάδνπο πγείαο θαη παηδείαο, ζε κία πξνζπάζεηα απηέο λα θζάζνπλ ην ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν επίπεδν ηνπ 10% ηνπ ΑΔΠ (ζπλνιηθά, γηα ακθφηεξνπο ηνπο ελ ιφγσ 

θιάδνπο). πγθεθξηκέλα, ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παηδεία πξνβιέπεη απμεκέλεο δαπάλεο 

θαηά EGP8 δηζ., ζην επίπεδν ησλ EGP69,6 δηζ., ελψ νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία πξνβιέπνληαη 

απμεκέλεο θαηά EGP6,9 δηζ., ζην επίπεδν ησλ EGP122,5 δηζ. Όπσο επηζήκαλαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ζηηο ελ ιφγσ θξαηηθέο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δεκφζηεο επελδχζεηο 

ζηνπο σο άλσ θιάδνπο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 πξνβιέπεηαη ζε EGP211,2 δηζ., πνπ αληηπξνζσπεχεη 

εθηηκψκελε αχμεζε 42,2% έλαληη ηνπ έηνπο 2018/19.  

Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ εμάιινπ θξαηηθέο δαπάλεο χςνπο EGP10 δηζ. ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019/20 (έλαληη EGP1 δηζ. ζηνλ ηξέρνληα) γηα πγεηνλνκηθή 

αζθάιηζε θαη θάιπςε θφζηνπο ζεξαπεηψλ αζζελψλ, θαζψο θαη θνλδχιηα χςνπο EGP3 δηζ. 

γηα παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη EGP3,5 δηζ. γηα θάιπςε θφζηνπο ζχλδεζεο 1 εθαη. 

λνηθνθπξηψλ ζην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. Δπίζεο, αλέθεξαλ αχμεζε θαηά 127% ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηνλ θιάδν ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ζηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019/20, θαζψο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εληαηηθνπνηεί ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο γηα ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οη νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο ζρέζεηο Αηγύπηνπ-ΗΠΑ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ιόγσ επίζθεςεο Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ Οπάζηγθηνλ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε πξφζθαηα αξθεηά εθηεηακέλα κε ηηο δηκεξείο 

νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Αηγχπηνπ-ΗΠΑ, κε ηελ επθαηξία ηεο επίζεκεο επίζθεςεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi ζηελ Οπάζηγθηνλ, θαηά ην δηάζηεκα 8-10 

Απξηιίνπ, ην ελδηαθέξνλ ηεο νπνίαο εζηηάζηεθε ζε πνιηηηθά δεηήκαηα. χκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαη 

βαζίδνληαη ζε ακεξηθαληθέο ζηαηηζηηθέο (US Census Bureau), νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο 

ηεο ρψξαο πξνο ηηο ΗΠΑ αλήιζαλ ην 2018 ζε $1,6 δηζ., θαηαγξάθνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο 

ηνπ 15% έλαληη ηνπ 2017, νη ζπλνιηθέο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ΗΠΑ θαηέγξαςαλ άλνδν 

26,9% έλαληη ηνπ 2017, ελψ ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ απμήζεθε θαηά 34,2% ζε 

εηήζηα βάζε, αλεξρφκελνο ζε $7,54 δηζ. Οη εηζαγσγέο ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Αίγππην απμήζεθαλ ην 2018 θαηά πεξίπνπ 52% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $5,56 δηζ. 

χκθσλα κε ηα ακεξηθαληθά ζηνηρεία, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ην 2018 53
ε 

κεηαμχ ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ησλ ΗΠΑ, έλαληη ηεο 58
εο

 ζέζεο πνπ θαηείρε ην 2017. Χο θπξηφηεξεο 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ΗΠΑ ην 2018 θαηαγξάθνληαη ην πεηξέιαην, ε βελδίλε θαη άιια 

θαχζηκα, θαζψο θαη ηα αλδξηθά, γπλαηθεία & παηδηθά ελδχκαηα, πνπ αληηπξνζψπεπζαλ 

ζπλνιηθά ην 52,7% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ πξνο ΗΠΑ. Χο θπξηφηεξεο αηγππηηαθέο 

εηζαγσγέο απφ ηηο ΗΠΑ ην 2018 θαηαγξάθνληαη ε ζφγηα, ην θαιακπφθη, ην θάξβνπλν, ην 

ζθξαπ ζηδήξνπ & ράιπβα, θαζψο θαη νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο, πνπ αληηπξνζψπεπζαλ 

ζπλνιηθά πνζνζηφ 43,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ απφ ΗΠΑ.     

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε αηγππηηαθά ζηνηρεία, νη ΗΠΑ είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο 

μέλνο επελδπηήο ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηεηία 2017-2018, κε ην απφζεκα ακεξηθαληθψλ 

επελδχζεσλ λα εθηηκάηαη ζε $21,8 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018, ελψ ε Αίγππηνο απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν απνδέθηε ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο. 

Όπσο δήισζε εμάιινπ ζηα κέζα Απξηιίνπ ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο ηεισλεηαθήο 

ππεξεζίαο θ. Negm, ηνλ πξνζερή Ινχιην αλακέλεηαη λα ζπλαληεζνχλ αμησκαηνχρνη ησλ 

ηεισλεηαθψλ Αξρψλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ ΗΠΑ, κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ηερληθψλ 

ζπδεηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζχλαςε δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη 

επελδπηηθήο ζπκθσλίαο (TIFA). Όπσο έρεη πξφζθαηα επηζεκάλεη ε ακεξηθαληθή πιεπξά, ε 

επηηάρπλζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδέεηαη απνιχησο κε ηε ραιάξσζε, απφ ηελ 

αηγππηηαθή πιεπξά, ζεηξάο κε δαζκνινγηθψλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ πνπ απηή εθαξκφδεη ζηηο 

εηζαγσγέο ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηζρπφλησλ 

αηγππηηαθψλ πξνηχπσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, θαζψο επίζεο κε ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Αίγππην. 

 

πλάληεζε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi κε επηθεθαιήο ΓΝΣ θα Lagarde 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, ζην 

πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο ΗΠΑ, ζπλαληήζεθε, κεηαμχ 

άιισλ, κε ηελ επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, θα Lagarde. Καηά ηα 

δεκνζηεχκαηα, ε θα Lagarde εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, θαζψο επίζεο θαη γηα ην φηη ε 

αλεξγία βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν επίπεδφ ηεο απφ ην 2011, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

θπκαίλνληαη ζε εμαηξεηηθά «άλεηα» επίπεδα, ελψ ην δεκφζην ρξένο βξίζθεηαη ζε πησηηθή 

πνξεία, σο απνηέιεζκα ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, κε 

ηαπηφρξνλε δηαθχιαμε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο. Η θα Lagarde 

δήισζε πσο ζπκθψλεζε κε ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλέρηζεο 

πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε θεληξηθνχο 
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ζηφρνπο ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, 

δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο γηα ηε ζηήξημε ησλ 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

ηηο ΗΠΑ νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ θαη Δπελδύζεσλ γηα ηελ εαξηλή ζύλνδν ΠΣ θαη 

ΓΝΣ 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Maait, θαζψο θαη ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, θα Nasr, αιιά θαη ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 

(CBE) θ. Amer, πξαγκαηνπνίεζαλ ηαμίδη ζηηο ΗΠΑ, σο επηθεθαιήο θξαηηθήο 

αληηπξνζσπείαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εαξηλή ζχλνδν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Οπάζηγθηνλ θαηά ην 

ηξηήκεξν 12-14 Απξηιίνπ. Οη Αηγχπηηνη πςεινί αμησκαηνχρνη είραλ ζπλαληήζεηο, κεηαμχ 

άιισλ, κε ηελ επηθεθαιήο ηνπ ΓΝΣ θα Lagarde, κε πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο, κε ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηέο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη κε 

αλψηαηα ζηειέρε δηεζλψλ πεξηθεξεηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη κε 

εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ κέιε ηεο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο 

ζπκκεηείραλ επίζεο ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20).  

Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο εαξηλήο ζπλφδνπ 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ε θπβέξλεζε εμαζθάιηζε ηε ιήςε 

δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $200 εθαη. απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηε 

γπλαηθεία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, θαηά ηελ ίδηα αλσηέξσ πεγή, ε 

Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα Nasr θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο γηα 

ηελ παξνρή απφ ηελ πξψηε πξφζζεηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο ηφζν ςεθηαθψλ, φζν θαη κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. 

 

Γειώζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θ. Amer, ζηηο 12/4, ζην πεξηζψξην ηεο εαξηλήο ζπλφδνπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) ζηελ Οπάζηγθηνλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρνπλ ππεξβεί ηηο πιένλ αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο. 

Καηά ηνλ θ. Amer, ε Αίγππηνο δελ ζα ρξεηαζηεί λέα ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην ΓΝΣ. Ο θ. Amer αλέθεξε εμάιινπ φηη ην ζπλνιηθφ 

χςνο ησλ εηζξνψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ δηάθνξεο πεγέο ζηελ Αίγππην απφ ην 

Ννέκβξην 2016, νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ $150 δηζ.     

 

Κνλδύιηα ύςνπο EGP18 δηζ. ην νηθνλνκηθό έηνο 2019/20 γηα έξγα ύδξεπζεο / 

απνρέηεπζεο 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ δεζκεπζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνζερνχο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) γηα δηελέξγεηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε έξγα χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο αλέξρεηαη ζε EGP18 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα EGP4,6 δηζ. ζα δηαηεζνχλ 

ζε έξγα χδξεπζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε πφζηκν λεξφ γηα κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη θνλδχιηα EGP13,4 δηζ. ζε απνρεηεπηηθά έξγα.  

 

Η βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Abu Qir Fertilizers επόκελε ζηε ιίζηα ηδησηηθνπνηήζεσλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηθαινχκελνο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε 

θξαηηθή εηαηξεία παξαγσγήο ιηπαζκάησλ Abu Qir Fertilizers ζα είλαη ε επφκελε ηεο νπνίαο 
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ε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ζα πξνρσξήζεη, δηα ηεο δηάζεζεο κεξηδίνπ 20% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νη δχν επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνπινη ηεο ελ ιφγσ ηδησηηθνπνίεζεο, CI Capital θαη 

Renaissance Capital, ζπλεξγάδνληαη ήδε κε ηελ θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο Abu Qir. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε πξνψζεζε ηεο σο άλσ βηνκεραλίαο πην ςειά ζηε ιίζηα ησλ άκεζσλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ εθηφπηζε απφ ηελ πξψηε ζέζε ηελ εηαηξεία Alexandria Container & 

Cargo Handling (ACCH), κεξίδην 30% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νπνίαο ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

πξνηίζεηαη επίζεο λα εθπνηήζεη ζην Υξεκαηηζηήξην. εκεηψλεηαη φηη ηα πξνζδνθψκελα 

θξαηηθά έζνδα απφ ηηο δχν αλσηέξσ κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο εθηηκψληαη ζε έσο EGP8 δηζ.  

Θπκίδνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνρψξεζε κε επηηπρία ζηε 

δηάζεζε πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 4,5% ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκεραλίαο Eastern Tobacco, 

αληιψληαο ζπλνιηθά έζνδα χςνπο EGP1,7 δηζ. εκεησηένλ φηη ζην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, θαηά ην νπνίν ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα εθπνηήζεη 

πξφζζεηα, κεηνςεθηθά κεηνρηθά κεξίδηα πέληε εηαηξεηψλ, κεηψλνληαο έηζη ην πνζνζηφ ηεο 

θξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε απηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ε εηαηξεία Heliopolis Company 

for Housing & Development, θαζψο θαη ε θξαηηθή εηαηξεία παξαγσγήο νξπθηειαίσλ, 

θαπζίκσλ θαη ππνπξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα (Alexandria Mineral Oils 

Company – AMOC), κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο λα έρεη σζηφζν αλαβιεζεί, 

εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο πηψζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο.  

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, «ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθηηκά φηη ζα κπνξνχζε λα έρεη εθπνηήζεη κεηνρηθά κεξίδηα έσο έμη 

θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2020». Σέινο, ζχκθσλα 

κε δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. Amer ζηα κέζα Απξηιίνπ, «ε 

θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δηαζέζεη, κέζσ αξρηθήο δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO) ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, κεξίδην 20% έσο 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θξαηηθήο 

ηξάπεδαο Banque du Caire, έσο ην ηέινο ηνπ 2019». 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Αλνδηθά θηλείηαη ηνλ Απξίιην ην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ  

Σν Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζπλέρηζε θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ Απξηιίνπ ηελ αλνδηθή ηνπ 

πνξεία, κε ηνλ θεληξηθφ δείθηε EGX30 λα θαηαγξάθεη θαηά ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνλ Απξίιην ζπλνιηθή άλνδν 2,15%, θζάλνληαο ζηηο 15/4 ην επίπεδν ησλ 

15.055,42 κνλάδσλ, έρνληαο μεθηλήζεη απφ ην επίπεδν ησλ 14.737,88 κνλάδσλ ζηηο 31/3. 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ζηηο 4/4, ν δείθηεο EGX30 είρε θζάζεη ηηο 15.247,81 κνλάδεο, 

θαηαγξάθνληαο αθφκε κεγαιχηεξε άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 3,5% ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

κφιηο ηεζζάξσλ εκεξψλ ηνπ Απξηιίνπ. Η αλνδηθή ηάζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ, 

θπξίσο ηηο πξψηεο εκέξεο έπεηηα απφ ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ λα 

κελ πξνβεί ζε λέα κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο (ζηηο 28/3), έθαλε αξθεηνχο 

εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα ζπκπεξάλνπλ φηη ε αλσηέξσ απφθαζε άζθεζε 

εμαηξεηηθά ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ απφδνζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Αξθεηνί απφ ηνπο 

εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο εθηηκνχλ πσο αξθεηά ζχληνκα ην επίπεδν ηνπ δείθηε ζα 

ππεξβεί ηηο 15.300 κνλάδεο, ελψ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ζα ππεξβεί θαη ην θαηψθιη ησλ 

16.000 κνλάδσλ.  

εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο EGX30 έρεη θαηαγξάςεη, ζηηο 16/4, ζπλνιηθή άλνδν ηεο ηάμεσο 

ηνπ 15,76% απφ ην μεθίλεκα ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ην Μάξηην ε αμία ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 

EGP25,6 δηζ. (έλαληη EGP33,9 δηζ. ην Φεβξνπάξην), κε πξαγκαηνπνίεζε 458.000 

ζπλαιιαγψλ (έλαληη 617.000 ην Φεβξνπάξην) πνπ αθνξνχζαλ 3,93 δηζ. κεηνρέο (έλαληη 7,87 

δηζ. ην Φεβξνπάξην). Σν 65% ησλ αγνξαπσιεζηψλ κεηνρψλ ην Μάξηην δηελεξγήζεθε απφ 

Αηγχπηηνπο, ελψ ην 26,1% δηελεξγήζεθε απφ μέλνπο (πιελ Αξάβσλ) θαη ην 8,9% απφ 

Άξαβεο επελδπηέο. 
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Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο κε ην δηεζλέο απνζεηήξην αμηώλ 

Euroclear 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ζην πεξηζψξην ηεο εαξηλήο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) ζηελ Οπάζηγθηνλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην εδξεχνλ ζηηο Βξπμέιιεο δηεζλέο θεληξηθφ 

απνζεηήξην αμηψλ Euroclear, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη εθθαζαξίδεη δηεζλείο ζπλαιιαγέο 

ρξενγξάθσλ, κε αληηθείκελν ηε ζπκπεξίιεςε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ 

εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κεηαμχ ησλ ρξενγξάθσλ πνπ απηφ δηαρεηξίδεηαη. Σν ελ ιφγσ 

κλεκφλην αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε 

επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξαζκέλα ζε ιίξεο, αληί 

κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο έσο ηψξα. χκθσλα κε 

ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά 

λα αλαθνηλψζεη ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ηε δηάζεζή ηνπο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Euroclear, έσο ην ηέινο ηνπ πξνζερνχο 

επηεκβξίνπ.   

Θπκίδνπκε εμάιινπ φηη απφ ηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη 

πξνζεγγίζεη ηε δηεζλή επελδπηηθή ηξάπεδα JP Morgan Chase κε ζθνπφ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηνπο δείθηεο νκνιφγσλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ ηεο 

ηξάπεδαο. Η θίλεζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ δηεζλψλ 

επελδπηψλ γηα λα πξνβνχλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα. 

 

Η αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή εθδίδεη θαλνληζκνύο γηα ηελ 

έθδνζε «ηζιακηθώλ» νκνιόγσλ (“sukuk”) 

ηα κέζα Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial 

Regulatory Authority – FRA) εμέδσζε θαλνληζκνχο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε 

«ηζιακηθψλ» νκνιφγσλ (“sukuk”) ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί 

νξίδνπλ φηη ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ “sukuk” ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη έγθξηζε αξκφδηαο 

ζξεζθεπηηθήο επηηξνπήο, ελψ ε έθδνζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην νπνίν θαη ζα παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ζα αλαθέξεη 

ζρεηηθά κε ελδερφκελεο παξαηππίεο. Σα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα ζα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ 

νκφινγα “sukuk” κέζσ εηδηθεπκέλσλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ νη ηδησηηθέο εηαηξείεο ζα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ δηθά ηνπο νκφινγα 

“sukuk” κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο (“private placement”) ηίηισλ. Σν 

ειάρηζην πνζφ γηα ηελ έθδνζε νκνιφγσλ “sukuk” ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ζην 

επίπεδν ησλ EGP50 εθαη., ελψ ην ειάρηζην πνζφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα νκφινγα “sukuk” 

εθδίδνληαη απφ δηεζλείο ή πεξηθεξεηαθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο νξίδεηαη ζε 

EGP100 εθαη., ε δε έθδνζε ζα ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ θεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγχπηνπ (CBE). Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2018, ε αηγππηηαθή επίζεκε 

εθεκεξίδα είρε δεκνζηεχζεη ζρεηηθή απφθαζε ηεο FRA, ε νπνία έζεηε ην πιαίζην θαη ηνπο 

εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ρξενγξάθσλ θαη ησλ νκνιφγσλ “sukuk”, ζε ζπκπιήξσζε ηεο εγθξηζείζαο ζηηο αξρέο ηνπ 

2018 ηξνπνπνηεκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Κνηλνπξαμία κεγάισλ νκίισλ Hassan Allam (Αίγππηνο) & Abdul Latif Jameel (. 

Αξαβία γηα αλάπηπμε έξγσλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ιπκάησλ ζηελ Αίγππην  

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο 

φκηινο Hassan Allam ζπλαζπίζζεθε κε ηνλ επίζεο κεγάιν, δηαθνξνπνηεκέλνπ εχξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, ζανπδαξαβηθφ φκηιν Abdul Latif Jameel, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θνκκάηη 

ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε έξγσλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη πγξψλ 

ιπκάησλ ζηελ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, πάληα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν 

φκηινη ζχζηεζαλ θνηλνπξαμία ησλ εηδηθεπκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ HA Utilities 

(ηεο Hassan Allam) θαη Almar Water Solutions (ηεο Abdul Latif Jameel), αληίζηνηρα. Καηά 
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ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ, «ε θνηλνπξαμία ζα 

εξγαζηεί γηα ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ projects ζηνλ ηνκέα πδάηηλσλ πφξσλ, επί ηε βάζεη 

ζρεκάησλ “Build-Operate-Transfer” (BOT) θαη “Build-Operate-Own” (BOO) ζηελ Αίγππην, 

είηε κε ηε κνξθή άκεζνπ επελδπηή – θαηαζθεπαζηή, ή κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ιεηηνπξγίαο – δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηέηνησλ projects». Δπηπιένλ, απφ ηνλ φκηιν 

Hassan Allam δηεπθξηλίζηεθε φηη ην λέν θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξφθεηηαη λα εμεηάζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα εμαγνξέο πθηζηάκελσλ εγρψξησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο επελδχζεσλ 

ζηελ Αίγππην ζηνπο θιάδνπο δηαρείξηζεο πδάησλ θαη πγξψλ ιπκάησλ, ηφζν δηα ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ κνλάδσλ (“greenfield” investments), φζν θαη δηα ηεο αμηνπνίεζεο 

εγθαηαιειεηκκέλσλ κνλάδσλ άιισλ ρξήζεσλ (“brownfield” investments). 

 

Αηγππηην-ζανπδαξαβηθά κλεκόληα ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πςειήο ηερλνινγίαο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 8/4, ζην πιαίζην ηνπ αηγππηην-ζανπδαξαβηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ Φφξνπκ γηα ηελ Φεθηαθή Οηθνλνκία πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 8/4 

κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 200 εηαηξεηψλ, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην αηγππηηαθφ 

Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ θξαηηθή ππεξεζία 

Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), ππνγξάθεθαλ δχν 

ζεκαληηθά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκίισλ ησλ δχν ρσξψλ. Σν πξψην, κεηαμχ ηνπ 

αηγππηηαθνχ νκίινπ ηειεπηθνηλσληψλ IPG Service Group θαη ηνπ ζανπδαξαβηθνχ THIQAH, 

έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε «έμππλσλ» ιχζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Σν δεχηεξν, κεηαμχ ηνπ θξαηηθνχ αηγππηηαθνχ νκίινπ 

Misr for Central Clearing Depository & Registry (MCDR) θαη ηνπ ζανπδαξαβηθνχ νκίινπ 

Baud Telecom Company, αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ππνγξαθή ησλ αλσηέξσ κλεκνλίσλ παξέζηεζαλ νη αξκφδηνη 

Τπνπξγνί ησλ δχν ρσξψλ, θ.θ. Talaat (Αίγππηνο) θαη Al-Sawaha.        

 

ε πεξαηηέξσ πηώζε ν αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ 

& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ρψξα 

κεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2018 θαηά 7,4% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελνο ζε 93,78 εθαη., έλαληη 101,27 εθαη. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2017. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ ζρεηηθά θιαδηθέο πεγέο, ε ζπλερηδφκελε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλδξνκεηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

κεηαθπιχνπλ ηνπο απμεκέλνπο θξαηηθνχο θφξνπο επί ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2018 παξαηεξήζεθε άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο θαηά 15%, ζηνπο 7,59 εθαη. ζπλδξνκεηέο ην Γεθέκβξην, έλαληη 6,6 εθαη. ηνλ 

Οθηψβξην 2018.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ίδηαο σο άλσ πεγήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην θαηέγξαςε ηνλ Ιαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο πξφζζεηε πηψζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,32% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ηεο ηάμεσο ηνπ 7,7% έλαληη ηνπ 

Ιαλνπαξίνπ 2018 (101,32 εθαη.), αλεξρφκελνο ζε 93,48 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο 

ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ADSL εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ηνλ Ιαλνπάξην 2019 

θαηά 24,2% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,62 εθαη., έλαληη 5,33 εθαη. αηφκσλ ηνλ 

Ιαλνπάξην 2018. Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

εκθαλίζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην 2019 απμεκέλνο θαηά 7,59% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα 

36,53 εθαη. άηνκα.    

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο όκηινο Al-Futtaim (ΗΑΔ) ζα επεθηείλεη ηε δπλακηθόηεηα κεγάινπ εκπνξηθνύ 

θέληξνπ ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ν κεγάινο εκηξαηηλφο φκηινο Al-

Futtaim, ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπάζεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ζεηξά εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηελ 
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Αίγππην, ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ “Cairo 

Festival City” ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (πεξηνρή New Cairo) θαηά 22.143 ηεηξ. κέηξα, 

αλεβάδνληαο ην επίπεδν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ εκπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ ζηα 

200.000 ηεηξ. κέηξα. Ο φκηινο Al-Futtaim ζθνπεχεη λα ζηεγάζεη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ελ ιφγσ εκπνξηθνχ θέληξνπ πεξίπνπ 120 λέα ιηαλεκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 

εζηηαηφξηα, θαζψο θαη θαηλνηφκνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο, κε έκθαζε ζηα είδε πνιπηειείαο. 

Καηά ηνλ θ. Timothy Earnest, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο Al-Futtaim Malls, νη 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο επέθηαζεο ηνπ “Cairo Festival City” αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ πξνζερνχο εμακήλνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ηηο αξρέο ηνπ 

2021, νπφηε θαη ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη λέεο εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Όπσο 

ζπκπιήξσζε ν θ. Earnest, ν φκηινο Al-Futtaim βξίζθεηαη εμάιινπ ζε ζπδεηήζεηο κε 

ηδηνθηήηεο γεο θαη real estate developers ζηηο πεξηνρέο New Cairo θαη λέαο δηνηθεηηθήο 

πξσηεχνπζαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή δχν λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ –κηθξφηεξεο 

επηθάλεηαο απφ ην “Cairo Festival City” – ζπγθεθξηκέλα έσο 75.000 ηεηξ. κέηξσλ έθαζην. Ο 

φκηινο ζηνρεχεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηα έξγα δεκηνπξγίαο ησλ δχν λέσλ εκπνξηθψλ 

θέληξσλ έσο ην έηνο 2025. 

 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Αδεηνδόηεζε ηεο ηνπνζεζίαο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Dabaa 

ηηο 8/4, ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ (Nuclear 

Power Plants Authority - NPPA) αλαθνίλσζε φηη ρνξεγήζεθε ζηε ζρεδηαδφκελε κνλάδα 

ππξεληθήο ελέξγεηαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Αηγχπηνπ, άδεηα φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα 

δεκηνπξγίαο ηεο (“site approval permit” – SAP). Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο αλσηέξσ Αξρήο, 

θ. El Wakil, ε ελ ιφγσ αδεηνδφηεζε απνηειεί έλα βήκα πνπ πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο άδεηαο 

θαηαζθεπήο, θαη βαζίζηεθε ζε αμηνιφγεζε ηεο Αηγππηηαθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ππξεληθήο 

Δλέξγεηαο θαη Αθηηλνβνιίαο (ENRRA) αλαθνξηθά κε ηνλ απαηηνχκελν ζρεδηαζκφ ησλ 

δνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη ζε εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηε δεκηνπξγία απηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Όπσο ζπκπιήξσζε ν θ. 

Al Wakil, ε Γηεζλήο Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΙΑΔΑ) έρεη θαη εθείλε απφ πιεπξάο ηεο 

εμεηάζεη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηεο ENRRA, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ε ππξεληθή κνλάδα, φζν θαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απηήο ζε 

φ,ηη αθνξά ξαδηελεξγέο αθηηλνβνιίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο, αιιά θαη κε ηηο ελδερφκελεο 

αξλεηηθέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.α.).  

Θπκίδνπκε φηη ε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ππξεληθέο πεγέο ζηελ πεξηνρή Dabaa ζα 

δηαζέηεη δπλακηθφηεηα 4.800 MW, ελψ ε θαηαζθεπή ηεο ζα πινπνηεζεί απφ ην ξσζηθφ 

θξαηηθφ φκηιν Rosatom, εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2020 θαη ζα νινθιεξσζεί 

πξνο ην 2029. Πνζνζηφ 85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ηεο 

κνλάδαο πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κέζσ δηκεξνχο δαλείνπ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αίγππην, κε 

επλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο, χςνπο $25 δηζ.  

 

Ο όκηινο Siemens Gamesa επηιέγεη ηελ θνηλνπξαμία Elsewedy-Marubeni γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο 1
ε
 θάζεο αηνιηθνύ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή Ras Gharib 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν θιαδηθφο Σχπνο, ν γεξκαλν-ηζπαληθφο φκηινο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο Siemens-Gamesa επέιεμε ηελ θνηλνπξαμία ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ 

Elsewedy Electric θαη ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Marubeni Corporation πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ πξψηε θάζε αηνιηθνχ πάξθνπ πνπ απηφο έρεη αλαιάβεη, ζηελ πεξηνρή 

Ras Gharib, ζηνλ Κφιπν νπέδ, επί ηε βάζεη ζρήκαηνο “Build-Own-Operate” (BOO). Καηά 

ηα δεκνζηεχκαηα, ε αλσηέξσ θνηλνπξαμία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θπξίσο κέζσ ηαπσληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(JICA). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζεκείσζαλ πσο δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζηεί ε ηηκή 
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ζηελ νπνία ζα δηαηίζεηαη ε παξαγφκελε απφ ην ελ ιφγσ project ελέξγεηα ζηελ αηγππηηαθή 

θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC).     

 

Δμαγνξά ηεο Kuwait Energy από ηνλ θηλεδηθό όκηιν United Energy Group 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ κε ηελ εμαγνξά ηνπ 

θνπβετηηαλνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Kuwait Energy PLC απφ ηνλ κεγάιν θηλεδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ φκηιν, κε έδξα ην Υνλγθ Κνλγθ, United Energy Group (UEG), έλαληη 

αληηηίκνπ πεξίπνπ $650 εθαη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν 

νκίισλ είρε επηηεπρζεί ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ παξειζφληνο έηνπο, ελψ 

νξηζηηθνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ. Σν αηγππηηαθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά αηηηνινγείηαη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Kuwait Energy 

δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζηελ Αίγππην, φπνπ δηαζέηεη ηέζζεξηο άδεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ζηηο πεξηνρέο East Ras Qattara, Abu Sennan, Borg El Arab θαη 

Αλαηνιηθήο Δξήκνπ. Η κέζε εκεξήζηα παξαγσγή απφ ηα θνηηάζκαηα ηεο Kuwait Energy 

ζηελ Αίγππην αλεξρφηαλ ην 2017 ζε πεξίπνπ 15.000 βαξέιηα ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 55% ηεο παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηαζκάησλ 

πνπ εθκεηαιιεχεηαη. εκεηψλεηαη φηη ε Kuwait Energy δξαζηεξηνπνηείηαη, πέξαλ ηεο 

Αηγχπηνπ, θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο, φπσο ε Τεκέλε, ην Ιξάθ θαη ην Οκάλ. 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ θηλεδηθνχ νκίινπ θαηά ηελ σο άλσ 

εμαγνξά ήηαλ ην δηεζλνχο θήκεο αηγππηηαθφ δηθεγνξηθφ γξαθείν Shalakany Law Firm.  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Αίγππηνο θύξσζε ηε ζπκθσλία δεκηνπξγίαο αθξηθαληθήο δώλεο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγώλ 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 10/4 ν Αηγχπηηνο Πξέζβεο ζηελ 

Αληίο Ακπέκπα θ. Khalek αλαθνίλσζε πσο ε Αίγππηνο θαηέζεζε επηζήκσο ην φξγαλν 

επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία αθξηθαληθήο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ 

(“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA), ε νπνία είρε ππνγξαθεί ην Μάξηην ηνπ 

παξειζφληνο έηνπο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ρνπάληα, Κηγθάιη. χκθσλα κε ηνλ θ. Khalek, ε 

Αίγππηνο ήηαλ ην 18
ν
 θξάηνο πνπ θαηέζεζε ην φξγαλν επηθχξσζεο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, 

ηελ νπνία έρνπλ ππνγξάςεη ζπλνιηθά κέρξη ηψξα 50 απφ ηα 55 θξάηε κέιε ηεο Αθξηθαληθήο 

Έλσζεο (ζ.ζ. αξρηθά ηελ είραλ ππνγξάςεη 44), ελψ γηα λα ηεζεί απηή ζε ηζρχ ζα πξέπεη λα 

ηελ έρνπλ επηθπξψζεη –θαη θαηαζέζεη ηα ζρεηηθά φξγαλα επηθχξσζεο- ζπλνιηθά 22 θξάηε. 

Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα ε Γθάκπηα έγηλε ε 22
ε
 ρψξα πνπ 

θχξσζε ηε ζπκθσλία, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο. 

 

Οη αηγππηηαθέο Αξρέο αξρηθά απνξξίπηνπλ, ζηε ζπλέρεηα εγθξίλνπλ γαιιηθό θνξηίν 

ζηηαξηνύ 

Ο  εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο 9/4 φηη νη αξκφδηεο αηγππηηαθέο Αξρέο ζην 

ιηκάλη Safaga ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα πξνρψξεζαλ ζηελ απφξξηςε θνξηίνπ κεγέζνπο 63.000 

ηφλσλ γαιιηθνχ ζηηαξηνχ, επί ηε βάζεη ππεξβνιηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ παξαζίηνπ 

εξπζίβε. πγθεθξηκέλα, φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, δηαπηζηψζεθε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε σο άλσ παξάζηην ηεο ηάμεσο ηνπ 0,1%, ελψ ην απνδεθηφ φξην ζηελ 

Αίγππην –θαη δηεζλψο- αλέξρεηαη ζε 0,05%. Σν πινίν πνπ κεηέθεξε ην γαιιηθφ ζηηάξη είρε 

θνξησζεί ζην ιηκέλα ηεο Γνπλθέξθεο, ζηε Θάιαζζα ηεο Μάγρεο. Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα, ε 

εμέιημε ηεο ππφζεζεο έιαβε δηαθνξεηηθή ηξνπή, αθνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ 

εκπιεθφκελσλ κε ηελ παξάδνζε εηαηξεηψλ, ην θνξηίν επαλειέγρζεθε θαη δηαπηζηψζεθε ζηηο 

13/4 φηη ε πξψηε εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ πεξηεθηηθφηεηαο ζε εξπζίβε ππήξμε ιαλζαζκέλε 

θαη φηη ε πξαγκαηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε εξπζίβε αλεξρφηαλ ζε κφιηο 0,01%. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζχκθσλα πάληνηε κε ηα δεκνζηεχκαηα, επηηξάπεθε ηειηθψο ν εθηεισληζκφο ηνπ ελ ιφγσ 

θνξηίνπ γαιιηθνχ ζηηαξηνχ.     

εκεηψλεηαη φηη ηνλ Αχγνπζην 2016 ε Αίγππηνο είρε επηβάιεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηηο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ, επηδεηθλχνληαο κεδεληθή αλνρή ζε πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ παξαζίηνπ εξπζίβε, πιήηηνληαο ηφηε ζνβαξά ηηο εμαγσγέο ησλ θχξησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 
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αηγππηηαθήο αγνξάο κε ζηηάξη, θπξίσο ηεο Ρσζίαο. ηε ζπλέρεηα, εληφο ηνπ επηεκβξίνπ 

2016, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πηεδφκελε απφ ξσζηθή απαγφξεπζε εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ είρε επηβιεζεί σο αληίπνηλα γηα ηνπο αηγππηηαθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ, ήξε ηελ απαίηεζή ηεο γηα κεδεληθή πεξηεθηηθφηεηα, 

επαλαθέξνληαο ην απνδεθηφ επίπεδν πεξηεθηηθφηεηαο ησλ εηζαγφκελσλ θνξηίσλ ζηνλ 

αλσηέξσ κχθεηα ζην δηεζλψο θαζηεξσκέλν 0,05%. 

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

(GASC) αγφξαζε ζηηο 12/4 κέζσ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ 180.000 ηφλνπο ξνπκαληθνχ θαη 

60.000 ηφλνπο νπθξαληθνχ ζηηαξηνχ, πνζφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζνχλ θαηά ην 

δηάζηεκα κεηαμχ 20/5 θαη 5/6 ηξέρνληνο έηνπο. 

 

«πλαγεξκόο» αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζρεηηθά κε έιεπζε παξαζίηνπ 

«ιάθπγκα» 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 14/4, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

θήξπμε θαηάζηαζε «εθηάθηνπ αλάγθεο» εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ παξαζίηνπ «ιάθπγκα» 

(“fall armyworm pest”) ζε θαιιηέξγεηεο ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηηο λνηηφηεξεο πεξηνρέο ηεο 

Άλσ Αηγχπηνπ, ελψ εμέδσζε νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ Άλσ Αίγππην γηα ηελ 

παξεκπφδηζε ηνπ ελ ιφγσ –άθξσο θαηαζηξεπηηθνχ γηα ζεηξά θαιιηεξγεηψλ- παξαζίηνπ απφ 

ην λα ζπλερίζεη λα πξνζβάιιεη αηγππηηαθέο θαιιηέξγεηεο, πξνεξρφκελν θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα απφ ην γεηηνληθφ νπδάλ. Δπηπιένλ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

ελεκέξσζε φηη έρεη εθνδηαζηεί απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Σξνθίκσλ & Γεσξγίαο ησλ ΗΔ 

(FAO) κε φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαζίηνπ, ηφζν ζε επίπεδν 

ηερλνγλσζίαο (νδεγηψλ απνζήθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαιιηεξγεηψλ θαη εζνδεηψλ), 

φζν θαη ζε επίπεδν πιηθψλ (ι.ρ. παγίδσλ). εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ εγρψξην Σχπν, 

ην ελ ιφγσ παξάζηην, πνπ έρεη ηε κνξθή αξρηθά πξνλχκθεο (θάκπηαο) θαη ζηε ζπλέρεηα 

εληφκνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκε θαη ηελ πιήξε «θαηάξξεπζε» θαιιηεξγεηψλ φπσο ην 

θαιακπφθη, ην ξχδη, ε παηάηα, ε ηνκάηα, ηα ηεχηια, ηα ιαραληθά, ην βακβάθη, θαζψο θαη 

ζεηξάο 80 πεξίπνπ πξφζζεησλ θαιιηεξγεηψλ. 
 

Απόθαζε επηβνιήο πξνζσξηλώλ δαζκώλ ζηνλ εηζαγόκελν ράιπβα νπιηζκνύ 

ηηο 15 Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή επίζεκε εθεκεξίδα δεκνζίεπζε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ (ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνληαη σο «πξνζσξηλά πξνιεπηηθά κέηξα»), γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 & 7214), θαζψο θαη ζηα 

εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 

7207). Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζρεηηθά πσο ηα αλσηέξσ κέηξα ζα ηζρχζνπλ 

έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ νη αηγππηηαθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζνπλ εάλ νη ζεκεξηλέο εηζαγσγέο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ηηκέο dumping. Η ζρεηηθή απφθαζε επηβάιεη επίδαζκν χςνπο 25% (επί ηεο αμίαο CIF) φζνλ 

αθνξά ηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ, θαζψο θαη θιηκαθσηφ επίδαζκν πνπ θπκαίλεηαη απφ 

0% έσο 15% (επί ηεο αμίαο CIF) αληηζηξφθσο αλάινγν σο πξνο ηελ ηηκή αλά ηφλν, φζνλ 

αθνξά ηηο εηζαγσγέο ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, αληίζηνηρα.  

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θίλεζε απηή απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο έγηλε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο απφ αζέκηην 

αληαγσληζκφ απφ ην εμσηεξηθφ. Δπηζεκάλζεθε πεξαηηέξσ φηη, θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

νη εγρψξηνη παξαγσγνί ράιπβα πίεδαλ ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα θαηά ησλ εηζαγσγψλ, 

θαζψο ππάξρεη δηεζλήο ππεξπξνζθνξά ραιπβνπξγηθψλ, σο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ δαζκψλ 

επί ησλ εηζαγσγψλ ράιπβα πνπ έρεη πηνζεηήζεη απφ πέξζη ε ακεξηθαληθή Γηνίθεζε. 

χκθσλα κε ην θείκελν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ηα έζνδα απφ ηνπο ελ ιφγσ πξνζσξηλνχο 

δαζκνχο ζα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην θξαηηθφ Σακείν Αλάπηπμεο 

Δμαγσγψλ (EDF) ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE). Απφ επξσπατθήο πιεπξάο, 

επεηδή αθνξά ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ην ζέκα παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γηπισκαηηθή 

Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. ζην Κάηξν. 
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο AOI θαη ζινβαθηθνύ νκίινπ γηα παξαγσγή βαγνληώλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 9/4 ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο 

Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization - AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε κε ην ζινβαθηθφ φκηιν Tatravagónka Company κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ππνθιάδν ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ηε 

ζπκπαξαγσγή βαγνληψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ. 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ AOI, θ. El Tarras, «ην κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο κε ην ζινβαθηθφ βηνκεραληθφ φκηιν είλαη ζεκαληηθφ δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο Αηγχπηνπ λα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ κεξψλ & 

εμαξηεκάησλ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ», ελψ απφ πιεπξάο ηνπ, ν ινβάθνο Πξέζβεο ζην 

Κάηξν, θ. Franko, εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο ρψξαο ηνπ λα απμήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζηελ 

Αίγππην, ραηξεηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζπάζεηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα 

πξνσζήζεη ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη λα κεγεζχλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε ληφπηα ζπζηαηηθά. Δπηπιένλ, ν επηθεθαιήο ηνπ ζινβαθηθνχ 

νκίινπ, ραηξέηηζε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ SIMAF πνπ αλήθεη ζηνλ 

AOI, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία δηνρέηεπζεο θνηλψλ επελδχζεσλ ζηελ παξαγσγή 

ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ, κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Δλδερνκέλσο πξνο αηγππηηαθνύο θαηαζθεπαζηηθνύο νκίινπο ηα έξγα ηεο 4
εο

 γξακκήο 

κεηξό Καΐξνπ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο 

Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ), θαηά ηελ παξνχζα θάζε αμηνινγείηαη ην ελδερφκελν λα 

πξνθεξπρζεί λένο δεκφζηνο δηαγσληζκφο, ζηνλ νπνίν ζα πξνζθιεζνχλ αηγππηηαθνί 

θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη γηα ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ηέηαξηεο 

γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. Η ελ ιφγσ θάζε πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή 6
th

 of 

October ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ κε ηε Γθίδα. Όπσο ζεκείσζαλ νη αλσηέξσ πεγέο, 

γηα ηα ελ ιφγσ έξγα είρε πξνθεξπρζεί πξνεγνπκέλσο άιινο δηαγσληζκφο, ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ ππνβιήζεθε κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά απφ ηαπσληθψλ ζπκθεξφλησλ θνηλνπξαμία 

(ηαπσληθφο φκηινο Taisei Corporation κε αηγππηηαθή θαηαζθεπαζηηθή Orascom), ην θφζηνο 

ηεο νπνίαο ($1,3 δηζ.) σζηφζν θξίζεθε πσο ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

είρε εθπνλήζεη ε αηγππηηαθή πιεπξά, κε απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο έρεη απνξξηθζεί απφ πιεπξάο Δζληθήο 

Αξρήο εξάγγσλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ θνηλνπξαμίαο γηα εθηέιεζε κέξνπο 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο ελ ιφγσ θάζεο ηεο ηέηαξηεο γξακκήο. Οη ίδηεο πεγέο ηεο 

ΝΑΣ αλέθεξαλ εμάιινπ φηη αηγππηηαθψλ ζπκθεξφλησλ θνηλνπξαμία νινθιήξσζε πξφζθαηα 

επηηπρεκέλα ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ (ζχλδεζε ζπλνηθίαο 

Nozha ηνπ Καΐξνπ κε ην πεξίρσξν Al Salam City, πιεζίνλ ηνπ αεξνδξνκίνπ), νδεγψληαο 

ηελ Αξρή ζην λα πξνζαλαηνιηζηεί λα αλαζέζεη θαη ηα έξγα ηεο ηέηαξηεο γξακκήο ζε 

εγρψξηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο κε εκπεηξία ζηα έξγα κεηξφ. 

Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 15
εο

 Απξηιίνπ αλέθεξαλ πάλησο φηη «ε ΝΑΣ έρεη δεηήζεη 

απφ ηελ θνηλνπξαμία Taisei Corporation-Orascom λα ζπκκεηάζρεη ζην λέν δηαγσληζκφ γηα 

ηελ ηέηαξηε γξακκή, πνπ ζα πξνθεξπρζεί πξηλ ηνλ Ινχλην». 

 

Δμαγγειίεο γηα πξνζζήθε 250 λέσλ αηκνκεραλώλ ζηνλ αηγππηηαθό ζηδεξνδξνκηθό 

«ζηόιν» 

Όπσο δήισζε ζηηο 7/4 ν λένο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ θ. El Wazir, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη άκεζα ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο (Egyptian National Railways – ENR) 250 λέεο 

αηκνκεραλέο. Καηά ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ, 100 αηκνκεραλέο απφ απηέο πξφθεηηαη λα 

απνθηεζνχλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD), κε ην ελ ιφγσ project λα βξίζθεηαη ζηε θάζε αλάζεζεο ζε 
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ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ησλ ηεπρψλ ηνπ ζρεηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο 

αλέθεξε ν θ. El Wazir, 100 αηκνκεραλέο πξφθεηηαη λα απνθηεζνχλ απφ ηνλ ακεξηθαληθφ 

θνινζζφ General Electric θαη 50 αθφκε κέζσ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ πνπ έρεη ππνγξαθεί 

κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο εηαηξείαο ζηδεξνδξφκσλ (ENR) θαη ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ 

νκίινπ Progress Rail Locomotive (ζπγαηξηθφ ηνπ νκίινπ Caterpillar) ην επηέκβξην 2018. 

Θπκίδνπκε φηη ηνλ Ινχλην 2017 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηνλ 

φκηιν General Electric γηα ηελ πξνκήζεηα σο άλσ λέσλ κεραλψλ απφ ηνπο αηγππηηαθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο, ζπλνδεπφκελε απφ ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο θαη 

αλαβάζκηζεο, θαζψο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε Αηγχπηηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο 

ππαιιήινπο. Σνλ ίδην κήλα είρε ππνγξαθεί ρξεκαηνδνηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ησλ 

Αηγππηηαθψλ ηδεξνδξφκσλ (ENR) θαη ηεο EBRD, γηα ηελ παξνρή δαλεηαθήο 

δηεπθφιπλζεο χςνπο €290 εθαη., πξνο αγνξά 100 λέσλ αηκνκεραλψλ. 

Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλέθεξε επίζεο φηη νη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ «ζηφινπ» ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπζηεκαηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο ηνπ εγρψξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, δελ έρνπλ 

πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ θαη αλακέλεηαη λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, πξνο φθεινο ηνπ 

επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ο θ. El Wazir αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ 

πξνγξακκαηηδφκελε πξνκήζεηα 1.300 λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ απφ ηε ξσζν-

νπγγξηθή θνηλνπξαμία Transmashholding-Hungary Kft, θαζψο θαη ζηελ επηθείκελε 

ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε μέλν πξνκεζεπηηθφ νίθν γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αηγππηηαθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ κε 6 λένπο επηβαηηθνχο ζπξκνχο. 

 

Τπνςήθηεο θνηλνπξαμίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

πςειήο ηαρύηεηαο Δι Αιακέηλ-Ain Sokhna 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, δχν θνηλνπξαμίεο, ησλ νπνίσλ 

εγνχληαη θηλεδηθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη, έρνπλ ππνβάιεη ηηο ηειηθέο ηερληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο θαη είλαη ππνςήθηεο ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ αηγππηηαθνχ 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέζεη ηε βνξεηνδπηηθή Αίγππην (λέα 

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

Sokhna, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 δηζ. Οη ππφινηπεο έμη θνηλνπξαμίεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ απέζπξαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, πάληνηε ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ δεκνζηεχκαηα.  

ηελ πξψηε θνηλνπξαμία πνπ κεηέρεη ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλνληαη 

νη κεγάινη θηλεδηθνί φκηινη China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) θαη 

China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), ν αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο 

φκηινο Samcrete, θαζψο θαη ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (AOI), ζπκθεξφλησλ 

ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. ηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη νη θηλεδηθνί φκηινη China Railway 

Engineering Corporation (CREC) θαη China State Construction Engineering, ε γεξκαληθή 

Siemens, ε θξαηηθή εηαηξεία ησλ γαιιηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, SNCF, θαζψο θαη νη ληφπηνη 

κεγάινη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη Arab Contractors θαη Orascom. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 

αλέθεξαλ φηη ε αλαθνίλσζε ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Μαΐνπ.     

  


