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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-31/1/2021) 

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 
Πηώζε ηωλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ην 2020 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην κεηψζεθαλ θαηά 39% ην 2020, θαζψο νη θφβνη γηα ηελ 

παλδεκία πξνθάιεζαλ ηζηνξηθή πηψζε ζηηο παγθφζκηεο επελδπηηθέο ξνέο, ζχκθσλα κε ηελ πην 

πξφζθαηε παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε 

(UNCTAD). Ζ Αίγππηνο πξνζέιθπζε 5,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΑΞΔ πέξπζη, απφ 8,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 2019, ζε κηα απφηνκε πηψζε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 32% κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηψλ ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη 18% πηψζε ζε ζρέζε κε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. Παξ 'φια απηά, 

ε Αίγππηνο παξέκεηλε ν θνξπθαίνο πξννξηζκφο γηα ΑΞΔ ζηελ ήπεηξν. 

Ο πιεζωξηζκόο ζηελ Αίγππην κεηώλεηαη ζην 5,7%, ζεκεηώλνληαο ηζηνξηθό ρακειό ηωλ 

ηειεπηαίωλ 14 εηώλ 

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο θπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα αλήιζαλ ζε 324 δηζ. EGP, δήισζε 

ν Πξσζππνπξγφο Madbouly, πξνζζέηνληαο φηη θαηάθεξε λα ειέγμεη ηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ 

δηαηξνθήο θαη λα απμήζεη ηελ πξνζθνξά ζηξαηεγηθψλ αγαζψλ. Ζ πξφζθαηα εθιεγείζα Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ ηεο Αηγχπηνπ θάιεζε ηνλ πξσζππνπξγφ θαη άιινπο ππνπξγνχο λα παξνπζηάζνπλ θαη 

λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα «Egypt Kicks Off». Ο Madbouly 

επαίλεζε ηνλ ξφιν ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ζεκείσζε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην 

7,3%. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 ζε 7,7%, 

αιιά αξγφηεξα απμήζεθε ζην 9,6% ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο (COVID-19), δήισζε ν 

Madbouly. Πξφζζεζε φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε ην θξάηνο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

παλδεκίαο έξημαλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζην 7,3% ην πξψην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21. 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ν πξσζππνπξγφο είπε φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο πξνζπάζεηεο έθηαζε ηα 11 δηζ. Γνιάξηα ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα. Ο πξσζππνπξγφο πξφζζεζε φηη ηα δίθηπα απνρέηεπζεο ζηα ρσξηά έρνπλ επεθηαζεί ζην 38% 

ηεο θάιπςεο ππεξεζηψλ θαη ζεκείσζε φηη ην 96% ησλ αηγππηηαθψλ πφιεσλ δηαζέηνπλ δίθηπα 

απνρέηεπζεο. Πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε παξείρε 90 δηζεθαηνκκχξηα EGP γηα ηε δεκηνπξγία πφιεσλ 

ηέηαξηεο γεληάο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ New Alamein θαη New Mansoura, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παιαηψλ πεξηνρψλ ηνπ Καΐξνπ θαη ηνπ ηξηγψλνπ Maspero. 

Ο Madbouly παξνπζίαζε ηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο θξίζεο COVID-19. Δίπε φηη ε Αίγππηνο θαηάθεξε λα ηζνξξνπήζεη ηηο θιίκαθεο κεηαμχ ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δσψλ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. Πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε είρε δηαζέζεη 100 δηζεθαηνκκχξηα EGP γηα λα 

παξάζρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ παλδεκία. πλνιηθά 

παξείρε ππεξεζίεο κε θφζηνο 1,7 δηζεθαη. EGP, απφ ηηο νπνίεο έρνπλ σθειεζεί 64 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη, πξφζζεζε ν Madbouly. Δμήγεζε φηη ε θπβέξλεζε είρε αλαβάιεη ηα πηζησηηθά δηθαηψκαηα 

γηα πεξίνδν έμη κελψλ θαη αθχξσζε ηηο πξνκήζεηεο γηα αλαιήςεηο. Ο πξσζππνπξγφο είπε επίζεο φηη ην 

ηακείν επείγνπζαο επηδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο είρε θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε ηνκείο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία. 

Δπηπιένλ, ηφληζε ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

παξαγθνππφιεσλ, ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηα ρσξηά θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Μηιψληαο γηα ην ζρέδην πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, ν 
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Madbouly είπε φηη ε θπβέξλεζε έρεη δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 2.575 έξγα θαη παξείρε 205.000 επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Ο Πξόεδξνο Al-Sisi επηβεβαηώλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Αηγύπηνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο νινθιήξωζεο ζε νιόθιεξε ηελ Αθξηθή 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah Al-Sisi επηβεβαίσζε ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο Αηγχπηνπ γηα 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο 

νινθιήξσζεο ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο επηβεβαίσζε επίζεο ηελ εηνηκφηεηα 

ηεο ρψξαο ηνπ λα παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δψλεο ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ. εκείσζε φηη ε ζηαζεξφηεηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ παξνρή επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πξνζπάζεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπκθσλίαο είλαη 

επηηπρεκέλεο. Οη δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ Al-Sisi έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ 

Wamkele Mene, Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αθξηθαληθήο Ζπεηξσηηθήο Εψλεο 

Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (AfCFTA), ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Αηγχπηνπ Mostafa Madbouly θαη ηελ 

Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea. Ο Μελέ επηβεβαίσζε ηελ επηζπκία ηνπ λα 

επηζθεθζεί ηελ Αίγππην, σο κία απφ ηηο πξψηεο επηζθέςεηο ηνπ ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκθσλίαο. 

Σφληζε επίζεο ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Αηγχπηνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε απφ κεξηάο ηεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο ηεο ζπκθσλίαο AfCFTA. Δίπε φηη ε Αίγππηνο ήηαλ κία απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ 

θαη επηθχξσζαλ ηε ζπκθσλία θαη ηφληζε ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ζπκθσλίαο ζηελ ζηήξημε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. Ζ ππνζηήξημε παξέρεηαη κέζα απφ ηε ζχλδεζε 

ησλ αθξηθαληθψλ αγνξψλ, αλαδσνγσλφληαο ηνπο βηνκεραληθνχο θαη γεσξγηθνχο ηνκείο ηεο επείξνπ 

θαη αλαπηχζζνληαο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ο Μελέ επηβεβαίσζε ηελ επηζπκία ηνπ λα επσθειεζεί 

απφ ηελ εκπεηξία αλάπηπμεο ζηελ Αίγππην πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επεηξσηηθήο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπκθσλία AfCFTA ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2021 θαη θαιεί ηηο 54 ππνγξάθνπζεο ρψξεο λα αλνίμνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζπκθσλίαο. Ζ λέα αγνξά πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπκθσλία εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 1,3 

δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή, κε έλα ζπλδπαζκέλν αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ (ΑΔΠ) 3,4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απηφ ζα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζε έσο θαη 30 

εθαηνκκχξηα Αθξηθαλνχο λα βγνπλ απφ ην θαζεζηψο αθξαίαο θηψρεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα. 

 
Νέεο Πιαηθόξκεο ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζέιθπζε μέλωλ επελδύζεωλ ζε ρξένο θαη  ρξεκαηηζηήξηα 

 

Ζ λέα κάξθα "Du" γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Mubasher Financial Services ζηνρεχεη 

ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ απφ αηγχπηηνπο νκνγελείο ζε ρξεσζηηθά κέζα θαη ην Αηγππηηαθφ 

Υξεκαηηζηήξην (EGX). Μηιψληαο ζηελ Daily News Egypt, ε εηαηξεία δήισζε φηη ε πιαηθφξκα Du ζα 

είλαη δηαζέζηκε κέζσ πνιιψλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ. Μεηαμχ ησλ λέσλ πιαηθνξκψλ ην Du 

Invest είλαη ην πξψην ηνπ είδνπο ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή, κε άιιεο πιαηθφξκεο φπσο: Du Trade, Du 

Play θαη Du Learn. Σν Du Invest είλαη ε πξψηε πιαηθφξκα απνηακίεπζεο θαη επέλδπζεο ζηελ Αίγππην 

πνπ επηηξέπεη ζε επελδπηέο θαη άηνκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εηζνδήκαηνο λα επελδχνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο. Σνπο επηηξέπεη επίζεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα επελδπηηθά 

ραξηνθπιάθηα ηνπο κέζσ επέιηθησλ επελδπηηθψλ ιχζεσλ, φπσο ζρέδηα απνηακίεπζεο επελδχζεσλ πνπ 

θαιχπηνπλ κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα, φπσο ζπληαμηνδφηεζε, εθπαίδεπζε θαη γάκνο. Ζ επέλδπζε κπνξεί 

λα μεθηλήζεη απφ 500 EGP ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, ακνηβαία θεθάιαηα θαη φια ηα ραξηνθπιάθηα θαη ηα 

ζρέδηα κπνξεί λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν ηεο αξία. Ζ Du είλαη ην πξψην ειεθηξνληθφ 
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εκπνξηθφ ζήκα ζηελ Αίγππην πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλψλεη 

ηελ είζνδν λέσλ επελδπηψλ. ηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

απνηακίεπζεο, παξέρνληαο επελδπηηθέο ιχζεηο ζε κνλαδηθή ηερλνινγία, θαζψο θαη άιιεο ιχζεηο πνπ 

βνεζνχλ ηνλ επελδπηή λα ιακβάλεη απνθάζεηο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 
Πιήξεο κεηακόξθωζε ηεο αηγππηηαθήο ππαίζξνπ εληόο 3 εηώλ  

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη δηέηαμε ηελ θπβέξλεζε λα επηηαρχλεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε 4.200 αηγππηηαθψλ ρσξηψλ. Σν έξγν βξίζθεηαη επί 

ηνπ παξφληνο ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα, θαιχπηνληαο έσο θαη 1.500 ρσξηά ζηελ πξψηε θάζε. Ο 

Πξφεδξνο Al-Sisi αλαθνίλσζε φηη ε πξψηε θάζε ζα νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ εηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηνρέο. 

Σν έξγν ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή. πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκηθήο δψλεο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ (SCZone) θαη ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ ηλά, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Σν έξγν παξέρεη 10.000 επθαηξίεο εξγαζίαο 

ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα θαη εηδηθφηεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. ηφρνο είλαη: λα γεθπξσζεί ην 

ράζκα κεηαμχ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ε επίηεπμε απηάξθεηαο, εκείσζε ησλ εηζαγσγψλ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ζε αξαβηθέο θαη επξσπατθέο αγνξέο θαη ε ζηήξημε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ο Πξφεδξνο 

ηφληζε φηη φια ηα έξγα πνπ πινπνηεί ε θπβέξλεζε ππφθεηληαη ζε πξνζεθηηθέο κειέηεο, κε ηελ 

θπβέξλεζε λα εξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε αλάπηπμεο θαη κεηαξξχζκηζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Σφληζε 

φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Αίγππηνο ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο απαηηήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, 

ν Al-Sisi ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο επηδηψθεη λα επεμεξγαζηεί ηα ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζηε 

ζάιαζζα ή ηηο ιίκλεο, ψζηε ην επεμεξγαζκέλν λεξφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε λέα έξγα ζε νιφθιεξν 

ην ηλά. Πξφζζεζε φηη ζπλνιηθά 100.000 feddans είλαη έηνηκα γηα γεσξγηθή ρξήζε ζην ηλά 

ρξεζηκνπνηψληαο ην επεμεξγαζκέλν λεξφ. 

εκείσζε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή θαλαιηψλ θαη ζηαζκψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ άξδεπζεο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Πξφεδξνο είπε φηη ην 

θξάηνο θαηαβάιιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Πξφζζεζε φηη ην έξγν East Port Said 

Development είρε πξνηαζεί πξηλ απφ 15 ρξφληα, αιιά δελ πινπνηήζεθε ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηνπ. 

Δλ ησ κεηαμχ, ν πξσζππνπξγφο Μνζηάθα Μάληκπνπιη δήισζε φηη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ 

αληηκεηψπηζε ην ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε αηγππηηαθψλ ρσξηψλ δελ ήηαλ ε έιιεηςε πφξσλ, αιιά 

κάιινλ ν ηεξάζηηνο αξηζκφο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα. Ο Madbouly είπε επίζεο φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο «A Decent Life», πνπ μεθίλεζε 

απφ ηνλ Πξφεδξν. Πξφζζεζε φηη ην ζρέδην αλάπηπμεο ρσξηψλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηα νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο 500 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, πεξηιακβάλεη 58 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο, κε ηελ πξψηε θάζε λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 143 αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Δπηπιένλ, ν 

πξσζππνπξγφο πξφζζεζε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο 

αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο. Δίπε φηη ε θπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνρέηεπζεο θαη ησλ δξφκσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ρσξηψλ ηεο Αηγχπηνπ. 

Ο ηξαηεγφο Ihab El-Far, Δπηθεθαιήο ηεο Αξρήο Μεραληθψλ ησλ Έλνπισλ Γπλάκεσλ, δήισζε φηη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εξγαζία γηα ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο El-Salam ζηελ πεξηνρή ηνπ αλαηνιηθνχ 

ιηκέλα Said, ζε κηα πεξηνρή 23.000 feddans. Δίπε επίζεο φηη ε πφιε πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 

6.000 θαηνηθίεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηή ηεο Μεζνγείνπ. Ο ππνπξγφο Γεσξγίαο ElSayed ElKosayer 

δήισζε φηη ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ζρέδην αλάπηπμεο ηεο δσηθήο παξαγσγήο αλήιζε ζε 4,1 

δηο EGP θαη επηβεβαίσζε φηη ε ρψξα έρεη επηηχρεη 85% απηάξθεηα ζηα ςάξηα. Ο ElKosayer είπε επίζεο 

φηη νη δπλαηφηεηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ ζα επεθηαζνχλ σο κέξνο ησλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο 

γηα ηελ επίηεπμε επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο. Ο ππνπξγφο ζεκείσζε φηη αλακέλεη αχμεζε ηεο εζληθήο 
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παξαγσγήο ςαξηψλ ιφγσ ησλ λέσλ ζρεδίσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Πξφζζεζε φηη ε Αίγππηνο γλψξηζε κηα 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλαγέλλεζε ζηνλ γεσξγηθφ ηεο ηνκέα ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, γηα λα θαιχςεη 

φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα αζθαιή ηξφθηκα. Ο Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ην 2020, ε Αίγππηνο 

έθηαζε ζε 57% απηάξθεηα θξέαηνο ιφγσ ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ησλ δψσλ. Ο ElKosayer είπε φηη ην 

εζληθφ ζρέδην γηα ηελ αλαβίσζε ηεο βηνκεραλίαο κνζραξίζηνπ θξέαηνο ζηελ Αίγππην ζπλέβαιε ζηε 

ζηήξημε ησλ κηθξψλ θηελνηξφθσλ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ εξγαζίαο. Σφληζε φηη ε ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ ην 2017 έσο ηψξα, αλέξρεηαη ζε 4,1 δηο EGP. Ο 

Τπνπξγφο δηεπθξίληζε φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη ηψξα απνγξαθή 326 θέληξσλ ζπιινγήο 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε εζληθφ επίπεδν. Δίπε επίζεο φηη αλακέλεη αχμεζε ηεο εζληθήο 

παξαγσγήο θξέαηνο θαη γάιαθηνο θαη ηελ αλάπηπμε θέληξσλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 
Η Medical Union Pharmaceuticals ζηνρεύεη ηελ αύμεζε ηωλ πωιήζεωλ θαηά 16% θαη ηα  2,9 

δηζ. EGP γηα ην 2021 

Ο θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, Medical Union Pharmaceuticals (MUP) έρεη αλαιχζεη ην ζρέδην επέθηαζήο 

ηεο γηα ην 2021, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνρεπκέλεο πσιήζεηο 2,9 δηζ. EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Ο ζηφρνο πσιήζεσλ πνπ πξνηείλεη ε εηαηξεία, ηεο νπνίαο ην 10% αλήθεη ζηελ EIPICO, 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε 16% ζε εηήζηα βάζε (y-o-y). Ζ εηαηξεία άλνημε κηα λέα γξακκή παξαγσγήο γηα 

ελδνθιέβηεο ηαηξηθέο ρξήζεηο ην 2020, κε ηε γξακκή λα δηαζέηεη εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 15 

εθαηνκκπξίσλ παθέησλ. Ζ MUP ζρεδηάδεη επίζεο λα εγθαηληάζεη ηξεηο επηπιένλ γξακκέο παξαγσγήο 

έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ (Q1) ηνπ 2021, κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο 1 δηζεθαηνκκπξίνπ 

EGP κέζσ αχμεζεο θεθαιαίνπ. Οη ηξεηο λέεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ κηα γξακκή παξαγσγήο 

γηα νθζαικηθέο ζηαγφλεο, εθηφο απφ κηα γξακκή γηα ηελ παξαγσγή ακπνχισλ. Ζ εηαηξεία ζθνπεχεη 

επίζεο λα αλνίμεη κηα λέα γξακκή γηα θπζίγγηα ηλζνπιίλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Eli Lily Egypt, ην 

πξψην εγρψξην πξντφλ ηλζνπιίλεο σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο εηζαγσγέο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο MUP ην 2021 πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηνπ θχξηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο γηα λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο GMP. Ζ εηαηξεία εμάγεη ηα 

πξντφληα ηεο ζε πεξίπνπ 30 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Οη πεγέο ηεο 

βηνκεραλίαο ιέλε φηη ην κεξίδην αγνξάο ηεο EIPICO θαηά αξηζκφ κνλάδσλ αλήιζε ζην 6% ηνπο 

πξψηνπο 11 κήλεο ηνπ 2020, θαηαηάζζνληαο ηελ ζηελ ηέηαξηε ζέζε κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ ζηελ Αίγππην. Σν κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο θαηά αμία πψιεζεο είλαη 2,6%, 

θαηαηάζζνληαο ηελ έλαηε, θαζψο ε κέζε ηηκή κνλάδαο είλαη πεξίπνπ 40% ρακειφηεξε απφ ηε κέζε 

ηηκή ηνπ θιάδνπ. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

 
Οη αηγππηηαθέο εμαγωγέο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ απμάλνληαη θαηά 8% ην πξώην εμάκελν ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020/21 

Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απμήζεθαλ θαηά 8% θηάλνληαο ζηα 1,340 δηζ. 

Γνιάξηα ην πξψην εμάκελν (1ν εμάκελν) ηεο ρξήζεο 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε 1,240 δηζ. Γνιάξηα 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ έηνπο 2019/20. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, νη εμαγσγέο κεραληθήο ηεο ρψξαο 

απμήζεθαλ θαηά 15% , ήηνη  213,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 185,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2019. Δπηπιένλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 ζεκείσζαλ αχμεζε 25%, ήηνη 235 

εθαηνκκχξηα EGP, ζε ζχγθξηζε κε 188 εθαηνκκχξηα EGP ην Ννέκβξην ηνπ 2019 . 

Σα πξντφληα πνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ είλαη: νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 91%, θαιψδηα κε 21%, νηθηαθέο ζπζθεπέο κε 20%, αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ 
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κε 14% θαη βηνκεραλίεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαηά 3%. Οη κεγαιχηεξνη εηζαγσγείο 

αηγππηηαθψλ κεραλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ: ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηζπαλία, ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ε ινβελία. Δπηπιένλ, ε 

ανπδηθή Αξαβία, ην Ηξάθ, ην Κνπβέηη θαη ην Υνλγθ Κνλγθ ήηαλ νη κεγαιχηεξνη εηζαγσγείο ζηελ 

Αζία, ελψ ε Αιγεξία, ην Μαξφθν, ε Σπλεζία, ην νπδάλ, ε Κέλπα, ε Γθάλα θαη ε Νηγεξία ήηαλ νη 

κεγαιχηεξνη ζηελ Αθξηθή. 

Ζ απνζηνιή ηνπ Engineering Export Council of Egypt (EECE) είλαη λα εληζρχζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη παξέρνληαο ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαγσγέο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ κάξθεηηλγθ, ηελ ελίζρπζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ. 

 
Η Αίγππηνο παξείρε 21 δηζ. EGP γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ εμαγωγέωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εθηακηεχζεη πεξηζζφηεξα απφ 21 δηζ. EGP ζε 12 κήλεο κέζσ έμη 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εμαγσγέσλ ηεο ρψξαο. Ζ πην πξφζθαηε απφ απηέο ηηο 

πξσηνβνπιίεο ήηαλ ε θαη απνθνπή πιεξσκή γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ εμαγσγηθψλ ηειψλ επηδφηεζεο 

εηαηξεηψλ κε ην Σακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ (ΔΣΑ). ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, νη 

εμαγσγείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιήξσο ηα ηέιε επηδφηεζεο, ζε δφζεηο ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ ή πέληε 

εηψλ. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Mohamed Maait δήισζε φηη 1.069 εηαηξείεο εμαγσγήο έρνπλ εληαρζεί 

ζηελ πξσηνβνπιία, κε φιεο λα έρνπλ ιάβεη ηα ηέιε, αμίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 13 δηζεθαη. EGP, πξηλ 

απφ ην 2021. 

Ο ππνπξγφο πξφζζεζε φηη ε πξσηνβνπιία ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε κεηξεηά πνπ 

επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο 

πειάηεο. ηφρνο ηνπ είλαη επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ ζα απνιπζεί σο 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε λέα παλδεκία (COVID-19). Σαπηφρξνλα, 

ε πξσηνβνπιία παξέρεη ηελ ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα ηηο εηαηξείεο γηα λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα, λα επεθηείλνπλ ηελ εμαγσγηθή ηνπο βάζε θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Ο ππνπξγφο είπε επίζεο φηη 

2.500 εμαγσγηθέο εηαηξείεο επσθειήζεθαλ απφ ηηο άιιεο πέληε πξσηνβνπιίεο πνπ πξφηεηλε ε 

θπβέξλεζε ην 2020. 

Καηά ζπλέπεηα, ε θπβέξλεζε έρεη εθηακηεχζεη 5,6 δηζεθαηνκκχξηα EGP γηα ηε ρξήζε 2019/20, 

επηπιένλ 2,4 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ έσο ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2020. 

Έρεη παξαζρεζεί ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο πεξίπνπ 8 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηε ζηήξημε ησλ 

εμαγσγέσλ. Πεξαηηέξσ 153 εμαγσγηθέο εηαηξείεο επσθειήζεθαλ επίζεο απφ ηελ επελδπηηθή 

πξσηνβνπιία γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ κε ην ΔΣΑ, 

ζπλνιηθνχ χςνπο 1,8 δηο EGP. 

 
Η Αίγππηνο πξνζθέξεη επηπιένλ παθέην ηόλωζεο γηα εμαγωγείο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ΙΣ 

Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Βηνκεραλίαο Πιεξνθνξηθήο (ITIDA) μεθίλεζε έλαλ λέν γχξν ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Export IT». Σν πξφγξακκα εηζήρζε σο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο ησλ πξσηνθαλψλ 

πξνθιήζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ παγθφζκηα παλδεκία θνξνλατνχ (COVID-19). Ο νξγαληζκφο 

εηζήγαγε ην πξφγξακκα γηα λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε γηα κηθξέο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο θαη γηα λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο.  Σν βήκα ζεσξείηαη 

ην πξψην ηνπ είδνπο ηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Export IT» απφ ην 2010 θαη θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεη ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ζηελ αλάπηπμε, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηε κείσζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ITIDA Amr 

Mahfouz ηφληζε φηη ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεδίνπ αλαθνχθηζεο γηα ηε 
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κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ ηεο COVID-19 θαη δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξε βνήζεηα γηα κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. Ο Mahfouz ππνγξάκκηζε φηη ην πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα 

ελζαξξχλεη ηηο ο εηαηξείεο λα εληζρχζνπλ ηηο εμαγσγέο, λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ησλ αηγππηηαθψλ 

πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο θαη λα απμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο δηείζδπζεο ζηελ 

αγνξά. 

Σν πξφγξακκα αθνξά εγρψξηεο εηαηξείεο ΣΠΔ πνπ αλήθνπλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ζε Αηγχπηηνπο, 

έρνπλέδξα ζηελ Αίγππην, θαη εμάγνπλ ππεξεζίεο ΣΠΔ, ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, φπσο ππεξεζίεο 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ππεξεζίεο δηαβνχιεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία 

πιεξνθνξηθήο. χκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εγθεθξηκέλεο 

εηαηξείεο ιακβάλνπλ άκεζα θίλεηξα ζε κεηξεηά έσο θαη 10% θαη κε κέγηζην φξην ην 20% ησλ 

εμαγσγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο κε βάζε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο. Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζα ιάβνπλ κέγηζην πνζφ 3 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ή έρνπλ 

ππνθαηαζηήκαηα ζε έλα απφ ηα λέα ηερλνινγηθά πάξθα ηεο Αηγχπηνπ. 

Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη επηπιένλ θίλεηξα ζε εηαηξείεο πνπ εμάγνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, e-Gaming, e-Health θαη e-Design. Πεξαηηέξσ θίλεηξα παξέρνληαη επίζεο ζε εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λέα ηερλνινγηθά πάξθα, θαζψο θαη ζε λενεηζεξρφκελνπο ζην πξφγξακκα, θαη 

ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο εθηφο απφ ην Κάηξν, ηε Γθίδα θαη ηελ Αιεμάλδξεηα. 

Ζ ITIDA αλαθνίλσζε φηη δέρεηαη θαη’ εμαίξεζε εηαηξείεο κεζαίνπ κεγέζνπο κε εηήζηα έζνδα άλσ ησλ 

50 εθαη. EGP θαη νη νπνίεο εμάγνπλ νξηζκέλεο ππεξεζίεο ή έρνπλ θαηαθέξεη λα δηεηζδχζνπλ ζε λέεο 

αγνξέο. ηφρνο  είλαη ε πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ησλ εμαγσγψλ λέσλλ ηερλνινγηψλ φπσο ε ηερλεηή 

λνεκνζχλε (AI), ε επηζηήκε δεδνκέλσλ θαη ε απηνκαηνπνίεζε ξνκπνηηθήο δηαδηθαζίαο (RPA). Ωο 

απνηέιεζκα, απηέο νη εηαηξείεο ζα ιάβνπλ ηελ πιήξε εμαγσγηθή ππνζηήξημε ζηε ζπλνιηθή 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπο θαη φρη κφλν ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο. 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Export IT, ην ITIDA ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ απμαλφκελνπ 

φγθνπ ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζεκείσζαλ 4,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

2020, έλαληη 3,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2019, αληηθαηνπηξίδνληαο αχμεζε 13%. ηνπο 

πξνεγνχκελνπο δέθα γχξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ITIDA ρνξήγεζε πεξηζζφηεξα απφ 400 

εθαηνκκχξηα EGP εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ απφ 200 ηνπηθψλ 

εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο. Παξά ηηο πξνθιήζεηο απφ ηελ παλδεκία ην 2020, ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ ηεο 

Αηγχπηνπ ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν ζηελ επίηεπμε αλάπηπμεο 15,2%, ηνλ πςειφηεξν αλαπηπζζφκελν 

ηνκέα ζηε ρψξα γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά. Κέξδηζε έζνδα 108 δηζ. EGP ζε ζχγθξηζε κε 93,5 

δηζ. EGP γηα ηε ρξήζε 2018/19. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 4,4% ην 

FY 2019/20, έλαληη 3,8% ην FY 2018/19. 

 
Οη εηζαγωγέο ηεο Αηγύπηνπ κεηώζεθαλ 12% ην 2020 

 

Οη εηζαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ θαηά 12% ην 2020 θηάλνληαο πεξίπνπ 63,587 δηζ. Γνιάξηα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα 71,862 δηζ. δνιάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2019, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea. Ζ Gamea είπε φηη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο νξηζκέλσλ αγαζψλ αληί λα ηα εηζαγάγεη. Ζ κεηάβαζε 

ζε κεγαιχηεξε εγρψξηα παξαγσγή ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

μεθίλεζε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ αιπζίδσλ παξαγσγήο θαη 

θαηαζθεπήο δηθηχσλ. Ζ ππνπξγφο είπε φηη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο παξνπζίαζε πηψζε 17% 

ην 2020, θηάλνληαο ζηα 38,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε 46,22 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ην 2019. εκείσζε φηη απηή ε κείσζε ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ απνδφζεσλ πνπ επηηεχρζεθαλ 

ζηνπο δείθηεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πνπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 88,88 

δηζ. Γνιαξίσλ. Ζ Gamea είπε επίζεο φηη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο παξνπζίαζαλ ειαθξά πηψζε 1% ην 

2020, αλαθέξνληαο 25,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε 25,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 
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2019. Απηφ έγηλε ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο 

παλδεκίαο (COVID-19), θαζψο θαη ηα επείγνληα κέηξα πνπ έιαβε κεηά ηελ εθδήισζε ηεο παλδεκίαο. 

 

ην πιαίζην απηψλ ησλ κέηξσλ, ε θπβέξλεζε κείσζε ηηο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο ρψξαο. Έρεη επίζεο αλαιάβεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ απνπιεξσκή ησλ ηειψλ ζηνπο εμαγσγείο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηε δηαηήξεζε ησλ εμαγσγηθψλ 

αγνξψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ο Ismail Gaber, πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Οξγάλσζεο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ 

θαη Δμαγσγψλ (GOEIC), δήισζε φηη ν ηνκέαο δνκηθψλ πιηθψλ ηεο Αηγχπηνπ ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο 

ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ. Σν 2020, θαηέγξαςε 6,15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο 

εμαγσγέο, αληαλαθιψληαο κηα αχμεζε 20% έλαληη 5,14 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ αλαθέξζεθαλ ην 

2019. Οη πην ζεκαληηθέο ρψξεο-παξαιήπηεο γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο δνκηθψλ πιηθψλ 

πεξηιάκβαλαλ: ηα ΖΑΔ αμίαο 2,14 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ν Καλαδάο αμίαο 632 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ. θαη ε Ηηαιία αμίαο 492 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ο Gaber πξφζζεζε φηη νη εμαγσγέο ησλ 

βηνκεραληψλ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ην 2020 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 548 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε 

ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 540 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2019, αληαλαθιψληαο αχμεζε 1% ή ηζνδχλακε 

αμία 8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Πξφζζεζε φηη ππάξρνπλ πέληε ρψξεο ησλ νπνίσλ νη αγνξέο 

αληηπξνζψπεπαλ ην 35,6% ησλ ζπλνιηθψλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ, ζπγθεθξηκέλα: ηα ΖΑΔ, αμίαο 2,88 

δηο $, νη  ΖΠΑ, αμίαο 1,55 δηζ. $, ε ανπδηθή Αξαβία, αμίαο 1,7 δηζ. $, ε Σνπξθία, κε 1,6 δηζ. 

Γνιάξηα. θαη ε Ηηαιία αμίαο 1,26 δηζ. $. Πξφζζεζε φηη νη πέληε πην ζεκαληηθέο ρψξεο εμαγσγήο ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά αληηπξνζψπεπαλ ην 41,1% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο Κίλαο, αμίαο 11,57 δηζ. Γνιαξίσλ, ησλ  ΖΠΑ, αμίαο 4,57 δηζ. $, ηεο 

Γεξκαλίαο, αμίαο 3,96 δηζ. $, ηεο Ηηαιίαο αμίαο 3,15 δηζ. $. θαη ηεο Ρσζίαο αμίαο 2,94 δηζ. δνιαξίσλ. 

 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο LNG ηεο Damietta 

Ζ πξψηε δνθηκαζηηθή απνζηνιή απφ ην εξγνζηάζην LNG ηεο Damietta ζα γίλεη ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ, 

θαζψο ε ηηαιηθή Eni παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ απφ ηελ ηζπαληθή Naturgy ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, αλαθέξεη ε 

S&P Global. χκθσλα κε ηε λέα ζπκθσλία, ε Eni ζα θαηέρεη κεξίδην 50% ζηελ ηζπαλν-αηγππηηαθή 

εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (SEGAS) - ηδηνθηήηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ Damietta - ελψ ε θξαηηθή EGAS ζα 

θαηέρεη ην 40%, ελψ ην ππφινηπν 10% ζα θαηέρεη ε αηγππηηαθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ (EGPC). Ζ δνθηκαζηηθή απνζηνιή ζα είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ πξνζζήθε ηεο 

παξαγσγήο ηεο Damietta ζε απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ Idku πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Shell - ηνλ κνλαδηθφ 

εμαγσγέα LNG ηεο Αηγχπηνπ - θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ λα εμάγεη θπζηθφ αέξην 

ζε επξσπατθέο αγνξέο. 

Ζ παξαγσγή ζην εξγνζηάζην Idku έρεη απμεζεί: Δπηά θνξηία έρνπλ απνζηαιεί απφ ην εξγνζηάζην Idku 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2021, ζε ζχγθξηζε κε 6 θνξηία ην 1Q2020. Οη εμαγσγέο είραλ ήδε αξρίζεη λα 

απμάλνληαη ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2020 κε 17 θνξηία λα απνζηέιινληαη θπξίσο ζηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη 

ηελ Σνπξθία. Οη εμαγσγέο απφ ην Idku ζηακάηεζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 θαζψο νη παγθφζκηεο ηηκέο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έπεζαλ - κε κφλν έλα δεμακελφπινην λα θεχγεη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαμχ 

Μαξηίνπ θαη Ηνπιίνπ 2020 - αλ θαη νη εμαγσγέο μαλάξρηζαλ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην. 
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
7,3 δηο EGP γηα θαηαζθεπή λέωλ εγθαηαζηάζεωλ παξαγωγήο ζηξαηηωηηθνύ πιηθνύ 

Σν Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ηεο Αηγχπηνπ έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηξαηησηηθήο θαηαζθεπήο ηεο ρψξαο, αμίαο 7,3 δηζεθαη. EGP. Σν 

ζρέδην πεξηιακβάλεη: εκβάζπλζε ηεο ηνπηθήο θαηαζθεπήο, αχμεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηερληθήο έξεπλαο, 

δεκηνπξγία ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο εηαηξείεο θαη νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο θαη απνθαηάζηαζεο 

γξακκψλ παξαγσγήο. Σν Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο εηνίκαζε ζρέδην 2,8 δηο EGP γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ππξνκαρηθψλ, ζε ζπληνληζκφ κε ην Τπνπξγείν Άκπλαο. 

Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ απφ ην 2020 έσο ην 2030 

θαη ηε δηνρέηεπζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζε εμαγσγέο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 2025 έσο ην 2030. 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε γξακκψλ παξαγσγήο ππξνκαρηθψλ φισλ ησλ εηδψλ, 

εμαξηεκάησλ θαη εθξεθηηθψλ ζε νθηψ εηαηξείεο. Πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ 

ππξνκαρηθψλ κηθξψλ φπισλ ζε πεξίπνπ 73 εθαηνκκχξηα κνλάδεο, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηξέρνληα 50 

εθαηνκκχξηα. Θα ππάξμεη κηα επηπιένλ αχμεζε ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ππξνκαρηθψλ 

κεζαίνπ βειελεθνχο, θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή θαηαζθεπή θαη παξαγσγή ζθαηξψλ γηα ππξνκαρηθά 

κεζαίνπ βειελεθνχο. Πεξαηηέξσ απμήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα βαξέσλ 

ππξνκαρηθψλ θηάλνληαο ηα 80.000. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ο λαπηηιηαθόο θνινζζόο CMA CGM ζα δηαρεηξηζηεί ηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό ηνπ ιηκέλα 

ηεο Αιεμάλδξεηαο 

 

Ζ Αίγππηνο επηβεβαίσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπλάςεη καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία κε ηελ CMA 

CGM, παγθφζκην εγέηε ζηε λαπηηιία θαη ηελ εθνδηαζηηθή, γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

Pier 55, ηνπ λένπ ηεξκαηηθνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο. Οη επηρεηξήζεηο 

πξνγξακκαηίδνληαη λα μεθηλήζνπλ ην 2022. Ζ ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλάληεζεο κεηαμχ ηνπ Αηγχπηνπ πξνέδξνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι-ίζη θαη ηνπ Ρνληφιθ αληέη, 

πξνέδξνπ θαη δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ Οκίινπ CMA CGM, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζην Κάηξν. ηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν Πξσζππνπξγφο Μνζηάθα Μάληκπνπιη 

θαη ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ Κάκει Δι-Βαδηξί.  

Απηφ ην έξγν ζα εληζρχζεη ηηο πξνζθνξέο ππεξεζηψλ ηεο CMA CGM ζηνπο ηνκείο ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο, ζε κηα ρψξα πνπ δηαζέηεη ηζρπξφ νηθνλνκηθφ δπλακηθφ. Ο 

ηεξκαηηθφο ζηαζκφο, πνπ θαιχπηεη έθηαζε 560.000 η.κ. κε απνβάζξεο κήθνπο άλσ ησλ 2 ρικ., ζα έρεη 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 1,5 εθαη. TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ κεγαιχηεξσλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ. Μέζσ απηήο ηεο θηιφδνμεο ζπλεξγαζίαο, ν 

ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζα ζπλδέζεη ηελ Αίγππην κε λέεο πεξηνρέο θαη ζα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ηεο 

CMA CGM ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Απηή ε ζπλεξγαζία ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθνδηαζηηθήο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λεφηεξσλ γελεψλ ζηε λαπηηιία θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή, θαζψο θαη άιιεο επελδχζεηο. 

 
Η Τπνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ ελέθξηλε ηε δηάζεζε 450 εθαη. EGP γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ 

κεηαθνξώλ ην 2020/21 

Ζ ππνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ, Hala El-Said, ελέθξηλε ηε 

δηάζεζε 450 εθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηε Γεληθή Αξρή Οδψλ, Γεθπξψλ θαη Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ 
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(GARBLT) σο κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο (FY) 2020/21. Ζ 

επηρνξήγεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ ππνπξγείνπ λα εμαιείςεη ηα εκπφδηα πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ξνή ησλ νδηθψλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ. Ζ El-Said 

ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ νδηθψλ έξγσλ ηεο Αηγχπηνπ, ζεκεηψλνληαο φηη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ αζηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο. Ζ ππνπξγφο επεζήκαλε ηελ ζεηηθή θαηάηαμε ηεο Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

νδψλ θαη ησλ ππνδνκψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Γηεζλνχο Αληαγσληζηηθφηεηαο Ζ Αίγππηνο 

ζεκείσζε άλνδν απφ 118ε ην 2014 ζε 28ε ην 2019 φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ νδηθψλ έξγσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ. Ο  ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ εηζξνψλ 

παξαγσγήο ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ην εκπφξην θαη νη εμνξπθηηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο. Ζ 

El-Said πξφζζεζε ηε ε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ ηνπ ηνκέα θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Έρεη επίζεο άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε άιισλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ 

θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ζηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο. 

 

Η Αίγππηνο εγθαηληάδεη ζηόιν κηθξώλ ειεθηξηθώλ ακαμηδίωλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηωλ 

παιηώλ Σνπθ Σνπθ 

 

Έλαο εζληθφο επελδπηηθφο φκηινο εηζήγαγε ηελ Σεηάξηε έλα λέν ειεθηξηθφ απηνθίλεην ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ ειπίδα λα κεηψζεη ηα κε αδεηνδνηεκέλα tuk-tuk εληφο ηεο ρψξαο. Σν 

απηνθίλεην, ην νπνίν έρεη εγρψξηα ζπκκεηνρή 45%, πξνζθέξεηαη κε ρακειφ θφζηνο γηα λα ελζαξξχλεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ tuk-tuk. Σν απηνθίλεην ζα δηαηίζεηαη γηα αγνξά ζε δφζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε 

δηάθνξεο ηξάπεδεο φπσο ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, ε 

Banque Misr θαη ε Δκπνξηθή Γηεζλήο Σξάπεδα (CIB). Ο φκηινο πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν 

πεξηιακβάλεη ηελ EG Gate, κηα εηαηξεία ηνπ Σακείνπ Tahya Misr (Long Live Egypt) θαη ηελ Dolibaat 

Egypt γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, ζε ζπλεξγαζία κε κηα εηαηξεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Ζ 

εηαηξεία ππέγξαςε  πξσηφθνιια κε ην πλδηθάην Μεραληθψλ ηεο Αηγχπηνπ γηα ηε δεκηνπξγία 28 

θέληξσλ θαηάξηηζεο ζηε ρψξα γηα ηελ εθπαίδεπζε κεραληθψλ θαη ηερληθψλ εηδηθψλ γηα ειεθηξηθά 

απηνθίλεηα, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία 400 έσο 1000 θέληξσλ ζπληήξεζεο θαη ζεκείσλ θφξηηζεο. Ο 

Δζληθφο Οξγαληζκφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θαη πνιιά άιια εξγνζηάζηα έρνπλ ππνγξάςεη 

ζπκθσλίεο κε ηελ Dolibaat γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ απηνθηλήησλ. 

Σα λέα απηνθίλεηα είλαη έλα βήκα ψζηε λα θαηαζηεί ε Αίγππηνο πεξηθεξεηαθφ θέληξν γηα ηε 

βηνκεραλία ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξφζθαηε νδεγία πνπ εμέδσζε ν Πξφεδξνο 

Abdel Fattah al-Sisi. χκθσλα κε κειέηεο, ην έξγν αλακέλεηαη λα απνθέξεη νηθνλνκηθή απφδνζε ηφζν 

γηα ηνπο αγνξαζηέο φζν θαη γηα ην θξάηνο. Ζ Αίγππηνο θαηέρεη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά 

απηνθηλήησλ ζηελ Αθξηθή θαη ηελ 42ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν. 

 

 


