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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (17-24/1/2019) 

 

ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, ελδεθάκελνπ 2018 

Σχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΔΛ.ΣΤΑΤ.) 

ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην 

θαηά ην ελδεθάκελν Ιαλ.-Ννε. 2018 αλήιζε ζε €1,104 δηζ., απμεκέλε θαηά 60,8% ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €686,48 εθαη. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €599,28 εθαη., 

απμεκέλεο θαηά 13,2% έλαληη ηνπ ελδεθάκελνπ 2017, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε €529,33 

εθαη. Σχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεθάκελνπ 2018, ε 

Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 9
ε
 κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ, απνξξνθψληαο πνζνζηφ 3,6% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ 

ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη 21
ε
 κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε 

κεξίδην 1,2% επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.  

Τν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην ελδεθάκελν 2018 πνπ έθηαζε ηα €504,62 εθαη. 

παξνπζίαζε πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, απμεκέλν θαηά 221,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €157,15 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν 

δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 40,1% (ζηα €1,703 δηζ., έλαληη 

€1,216 δηζ. ην ελδεθάκελν 2017).  

Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε 

ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο 

καο ζε πεηξειαηνεηδή & αέξην (ιάδηα απφ πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 αχμεζε 72,2%, θνθ απφ 

πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 αχμεζε 222,6%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 αχμεζε 28,5%), ζε 

κήια / αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 38,5%), ζε ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402-

αχμεζε 69,6%), ζε ζείν (Κ.Γ.2503-αχμεζε 125,2%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 20,8%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά & απνξξίκκαηα 

θαπλνχ (Κ.Γ. 2401, αχμεζε 173,8%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα 

(Κ.Γ.0809-αχμεζε 207,5%), ζε κνλσκέλα ζχξκαηα & θαιψδηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο 

(Κ.Γ.8544-αχμεζε 1107,1%), ζε εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 59,5%), 

ζε νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3204-αχμεζε 4,5%), ζε παξαζθεπάζκαηα 

δηαηξνθήο (Κ.Γ. 2106-αχμεζε 77,5%), ζε κεραλέο & ζπζθεπέο πιπζίκαηνο (Κ.Γ.8451-

αχμεζε 357,3%), ζε θξάνπιεο / ζκένπξα / βαηφκνπξα (Κ.Γ. 0809-αχμεζε 128,6%) θαη 

ζε κέξε & εμαξηήκαηα γηα ειθπζηήξεο θαη νρήκαηα (Κ.Γ.8708-αχμεζε 39%).  

Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ εκθαλίζηεθαλ 

θαηά ην ελδεθάκελν 2018 δχν θαηεγνξίεο πνπ δελ θαηαγξάθνληαλ ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα νη: Κ.Γ.8901 (επηβαηηθά πινία, θξνπαδηεξφπινηα, 

θνξηεγά πινία θιπ.) κε εμαγσγέο €9 εθαη. έλαληη κεδεληθψλ εμαγσγψλ ην ελδεθάκελν 

2017 θαη Κ.Γ. 7214 (ξάβδνη απφ ζίδεξν / ράιπβα) κε εμαγσγέο €1,37 εθαη. έλαληη 

κεδεληθψλ εμαγσγψλ ην ελδεθάκελν 2017. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θνληά ζηελ επηινγή επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ ζα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ πιεζηάδεη ζηελ επηινγή ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ ζα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ε νπνία πξφθεηηαη 

λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. Μεηαμχ ησλ νλνκάησλ 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ πνπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο πεξηιακβάλνληαη εθείλα ησλ HSBC, 

Citi θαη JP Chase. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηξεηο ελ ιφγσ δηεζλείο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο, καδί κε ηηο Morgan Stanley θαη National Bank of Abu Dhabi, έρνπλ 

θαη θαηά ην παξειζφλ δηαρεηξηζηεί ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζηηο δηεζλείο αγνξέο.   
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Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, πέξαλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ νκίισλ 

Shalakany Law Office, Zulficar & Partners, Zaki Hashem & Partners, White & Case θαη 

Baker McKenzie πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη πξνζθνξέο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηελ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

πξνζερνχο έθδνζεο ησλ νκνιφγσλ, ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ θαίλεηαη πσο εθδειψλεηαη θαη 

απφ νξηζκέλεο γεξκαληθέο επελδπηηθέο ηξάπεδεο. Θπκίδνπκε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη νκφινγα ζε μέλν λφκηζκα (δνιιάξηα, επξψ, γηνπάλ θαη γηέλ), 

ζπλνιηθήο αμίαο κεηαμχ $4 θαη $7 δηζ., εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019.  

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 3,6% ηνπ ΑΔΠ ην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ν Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην πιαίζην 

ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi θαη ηνλ Π/Θ θ. Madbouly ζηηο 20/1, ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018/19 αληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 3,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 4,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ην ζεκεησζέλ ζην πξψην εμάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλαζκα αλήιζε 

ζε 0,4% ηνπ ΑΔΠ (ή EGP20,8 δηζ.), έλαληη ειιείκκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% ηνπ ΑΔΠ 

ζην αληίζηνηρν εμάκελν 2017/18. Τέινο, θαηά ηνλ θ. Maait, ην χςνο ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ -ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο- θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζαλ ζηα «αλεπαλάιεπηα» επίπεδα ησλ EGP55,7 δηζ.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τπ. Οηθνλνκηθψλ: Η Αίγππηνο ζα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηεο ηγθαπνχξεο, 

ηεο Μαιαηζίαο θαη ηεο Ν. Κνξέαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο νκάδαο ησλ 20 

κεγαιχηεξσλ παγθνζκίσο νηθνλνκηψλ (G20) ζην Τφθπν, ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait αλέθεξε φηη «ε Αίγππηνο πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ην δξφκν θαη 

ην παξάδεηγκα ηεο ηαρείαο βηνκεραληθήο, αγξνηηθήο θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο βαζηζκέλεο ζηηο εμαγσγέο, πνπ πέηπραλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη 

αζηαηηθέο ηίγξεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Σηγθαπνχξε, ε Μαιαηζία θαη ε Ν. Κνξέα». Ο θ. 

Maait αλέθεξε φηη ζηφρν ηεο Αηγχπηνπ απνηειεί ε επίηεπμε ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,8% 

θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο εθηηκήζεηο κεγάισλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο, ε νπνία πξνβιέπεη 

αηγππηηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο κεηαμχ 5,6% θαη 5,7% θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

Όπσο ζεκείσζε ν θ. Maait, «ε Αίγππηνο είλαη απφ ηηο ιηγνζηέο αθξηθαληθέο ρψξεο πνπ 

απνιακβάλνπλ πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηελ παξνχζα θάζε». Παξεκπηπηφλησο 

ζεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ κε 

ηίηιν “World Economic Situation and Prospects (WESP) 2019”, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε 5,2% θαη θαηά 

ην 2020 ζε 4,7%, έλαληη εθηίκεζεο 5,8% γηα ην 2018.        

 

Έπαηλνη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΟΟΑ γηα ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΟΣΑ, θ. 

Gurria, θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπλεδξίνπ πνπ έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν 

15-18 Ιαλνπαξίνπ ζην Παξίζη κε ηίηιν “Private Investment for Sustainable 

Development”, επαίλεζε ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απφ ηελ 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο. Ο θ. Gurria αλαθέξζεθε 

ζην πινπνηνχκελν πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ σο «ειπηδνθφξν» γηα ηελ 

αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ην νπνίν ζηνρεχεη ζε αλάπηπμε κε ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ πιεζπζκηαθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο ρψξαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

ΟΟΣΑ αλέθεξε επίζεο φηη νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηηο νπνίεο έρεη πξνρσξήζεη 

ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, έρνπλ θαηαζηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα επλντθφηεξν θαη 

ειθπζηηθφηεξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Σηε δηθή ηεο νκηιία ζην 
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πιαίζην ηνπ σο άλσ ζπλεδξίνπ, ε Αηγχπηηα Υπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

Σπλεξγαζίαο θα Nasr επηζήκαλε φηη ε Αίγππηνο εξγάδεηαη εληαηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη δίθαηε θαη ηζφηηκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο, 

κε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία. 

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζθέπηεηαη λα επαλεθθηλήζεη ην πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ην Μάξηην 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ιαλνπαξίνπ, ε αξκφδηα θπβεξλεηηθή 

επηηξνπή πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηα ηεο δηάζεζεο κεξηδίσλ ησλ κεηνρηθψλ ηνπο 

θεθαιαίσλ ζην Φξεκαηηζηήξην (“State IPO Program”), ζθέπηεηαη ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνλ πξνζερή Μάξηην, εθ’ φζνλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δηαηεξεζνχλ ζε 

επλντθά επίπεδα. Η είδεζε απηή ζπλνδεχηεθε απφ εγρψξηα δεκνζηεχκαηα ηα νπνία 

αλέθεξαλ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλέζεζε ζε ζεηξά επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνηήζεσλ νξηζκέλσλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ζηελ θνηλνπξαμία ησλ 

νκίισλ EFG Hermes θαη Citi αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε ηεο δηάζεζεο πξφζζεηνπ κεηνρηθνχ 

κεξηδίνπ 30% ηεο εηαηξείαο Alexandria Container and Cargo Handling, ελψ ζηελ 

θνηλνπξαμία ησλ νκίισλ CI Capital θαη Renaissance Capital αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε ηεο 

δηάζεζεο κεξηδίνπ 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Abu Qir Fertilizers. 

Σεκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ 23 ζπλνιηθά δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνηλψζεθε ην Μάξηην ηνπ 2018, ελψ ζηε ζπλέρεηα νξίζηεθε πσο ε 

πξψηε ηνπ θάζε –ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ 5 επηρεηξήζεηο- επξφθεηην λα εθηπιηρζεί 

εληφο ηεο πεξηφδνπ Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018, ψζηε εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ην δεχηεξν θχκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

Ωζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ – θπξίσο ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ «αλαηαξάμεσλ» πνπ ηαιάληζαλ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ηδηαίηεξα απφ 

ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 2018, θαζψο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην Φξεκαηηζηήξην 

Αηγχπηνπ θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ππφ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ- ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε αλέζηεηιε πξνζσξηλά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έσο φηνπ βειηησζνχλ 

νη ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, 

επηθαινχκελνο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη πξνβεί ζε αιιαγέο ηεο 

αξρηθήο ζχλζεζεο ησλ 23 ππφ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, πξνζζέηνληαο πεξίπνπ 10 

λέεο θαη απαιείθνληαο άιιεο απφ ην ζρεηηθφ θαηάινγν. 

 

Ο Γάιινο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ ζην Κάηξν 

Σηηο 20/1 έθζαζε ζην Κάηξν ν Γάιινο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θ. Le 

Maire, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γαιιίαο, 

θ. Macron, ζηελ Αίγππην, ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο κελφο. Ο Γάιινο Υπνπξγφο 

ζπλαληήζεθε ηφζν κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi, φζν θαη κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly 

θαη κέιε ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ ηεο θπβέξλεζεο, κε θχξην ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζθέινπο ηεο επίζθεςεο Macron, πνπ ζηνρεχεη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Γαιιίαο-Αηγχπηνπ. 

 

ε πεξαηηέξσ κεγέζπλζε ηνπ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ / ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο 

πξνζβιέπεη ην αξκφδην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Σε πξφζθαηε νκηιία ηνπ ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ πνπ δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Αηγχπηνπ ζηηο 20/1, ν Υπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Τερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat επηζήκαλε φηη θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί ε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν ελ ιφγσ θιάδνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

ΑΔΠ, απφ ην επίπεδν ηνπ 3,5% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17, ζε άλσ ηνπ 5% ζην 

ρξνληθφ νξίδνληα ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζε πιεζίνλ ηνπ 4% 

ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19). Καηά ηνλ θ. Talaat, ν θιάδνο 
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ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο έρεη παξνπζηάζεη κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 14% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18, ελψ ζην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

(2018/19) ν ξπζκφο κεγέζπλζεο αλέξρεηαη ζε 18,4%, θαη ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο 

κεγέζπλζεο ηνπ θιάδνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο αλέξρεηαη ζε 15%. Καηά ηνλ θ. Talaat, 

ν ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη, πέξαλ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν, ηελ εθηίλαμε ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πξνζδνθάηαη πσο ζα 

δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 100.000 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν. 

 

Αηγππηηαθή εθπξνζψπεζε ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ θφξνπκ ηνπ Νηαβφο 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο αζρνιήζεθε κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ θφξνπκ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην Νηαβφο ηεο 

Διβεηίαο θαηά ην δηάζηεκα 22-25 Ιαλνπαξίνπ. Τα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο 

ε Αίγππηνο εθπξνζσπείηαη ζην Νηαβφο απφ ηνλ Π/Θ θ. Madbouly, ηελ Υπνπξγφ 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θα Nasr, ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ηνλ 

Υπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, θαζψο θαη ηελ Υπνπξγφ Τνπξηζκνχ θα Al-

Mashat. Σπγθεθξηκέλα γηα ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο 

αλέθεξε φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ζεηξά δηεζλψλ επελδπηηθψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ θαη ηδξπκάησλ, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα 

εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

Σχκθσλα κε ηα αηγππηηαθά κέζα ελεκέξσζεο, ν Αηγχπηηνο Π/Θ ζπλαληήζεθε ζηηο 22/1, 

ζην πεξηζψξην ηνπ ζπλεδξίνπ, κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Apple, Tim Cook, 

ζπδεηψληαο καδί ηνπ ηηο πξννπηηθέο επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ 

ακεξηθαληθνχ νκίινπ πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην θαη ηδηαίηεξα ζηελ ππφ 

θαηαζθεπή λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν επηθεθαιήο ηνπ 

νκίινπ Apple εμέθξαζε ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αίγππην, κε έκθαζε ζηελ 

ηερλνινγία σο «εξγαιείν» γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα πάληα κε αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ Dana Gas, Patrick Allman-Ward, ζε ζπλάληεζή ηνπ 

κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly ζην πεξηζψξην ηνπ ζπλεδξίνπ ζην Νηαβφο, αλέθεξε πσο 

ζρεδηάδεηαη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ νκίινπ ζηελ Αίγππην θαηά $5 δηζ. κέζα ζηα 

πξνζερή ρξφληα, έλαληη ζεκεξηλψλ επελδχζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ $2 δηζ., πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην έηνο 2007. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε έρεη θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απνπιεξψζεη ζεκαληηθφ κέξνο 

παιαηφηεξσλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ηεο πξνο ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν.          

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ε πνξεία απνθιηκάθσζεο νη απνδφζεηο ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ 

δεκνζίνπ ζε ιίξεο 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 20/1, νη απνδφζεηο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε 

αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα θαίλεηαη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα λα αθνινπζνχλ ειαθξά πησηηθή πνξεία, φπσο εμάιινπ θαη νη απνδφζεηο ησλ 

αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ηα κέζα επηηφθηα 

ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ δηάξθεηαο 6 θαη 12 κελψλ πνπ δηέζεζε ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

ζηηο 17/1 αλήιζαλ ζε 18,829% θαη 18,904%, αληίζηνηρα, εκθαλίδνληαο πηψζε έλαληη 

πξνεγνχκελσλ πξφζθαησλ εθδφζεσλ θαη θζάλνληαο ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπο απφ ηνλ 

Ινχλην θαη ηνλ Αχγνπζην 2018. Σεκεηψλεηαη φηη απφ ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ, ην αηγππηηαθφ δεκφζην άληιεζε EGP27,04 δηζ., πνιχ πάλσ απφ ηνλ 

αξρηθψο ηεζέληα ζηφρν, ησλ EGP18 δηζ. Όπσο αλαθέξνπλ εθηηκήζεηο εγρψξησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ εκθαλίδνπλ 

πησηηθέο ηάζεηο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεκνπξαζίεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αλαθνπήο, 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Ιαλνπαξίνπ, ηεο ηάζεο καδηθψλ εθπνηήζεσλ ηίηισλ αλαδπφκελσλ 

νηθνλνκηψλ απφ ηνπο δηεζλείο επελδπηέο.    
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Η Standard & Poor’s πξνβιέπεη κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ δαλείσλ γηα ηηο αηγππηηαθέο 

ηξάπεδεο ην 2019 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s πξνέβιεςε ζε ζρεηηθή πξφζθαηε 

έθζεζή ηνπ φηη νη αηγππηηαθέο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα πξσηνζηαηήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο (ΜΔΝΑ), φζνλ αθνξά ηε 

κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ ησλ δαλείσλ πνπ ζα παξάζρνπλ πξνο ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, παξά κάιηζηα ην ηξέρνλ πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Η 

Standard & Poor’s αλακέλεη κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ζηελ 

Αίγππην ηεο ηάμεσο ηνπ 17% θέηνο, έλαληη κέζνπ ζπλνιηθνχ ξπζκνχ κεγέζπλζεο κεηαμχ 

7% θαη 8% γηα ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ΜΔΝΑ. Δπίζεο, ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο 

πξνβιέπεη φηη θέηνο ε Αίγππηνο ζα πξνζθέξεη ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο επί ησλ 

επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (ΜΔΝΑ). 

 

Κεληξηθή Σξάπεδα: πηζαλή ε δηαθχκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο 

Σχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ θ. 

Amer, είλαη αξθεηά πηζαλφ θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα δνχκε κία ειαθξά 

δηαθχκαλζε ηεο ιίξαο έλαληη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ, έπεηηα απφ καθξά πεξίνδν 

ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηδηαίηεξα έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. Η δηαθχκαλζε απηή ζα 

νθείιεηαη ζηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη 

ζηελ θαηάξγεζε απφ ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2018 ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ πνπ 

αθνξνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ μέλσλ επελδπηψλ κε 

ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο -ζηαζεξήο 

απφ ην Σεπηέκβξην 2017- ηεισλεηαθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, φζνλ 

αθνξά ηα κε βαζηθά αγαζά, επίζεο απφ ην Γεθέκβξην 2018. Καηά νξηζκέλνπο έγθπξνπο 

εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, αξθεηά πηζαλή ζεσξείηαη κία ηάζε ειαθξηάο 

δηνιίζζεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα. 

Σχκθσλα κε ηνλ θ. Amer, «ε Κεληξηθή Τξάπεδα, θαίηνη δελ παξεκβαίλεη πιένλ 

ζπζηεκαηηθά ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε ιίξα, δηαζέηεη σζηφζν 

επαξθή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ψζηε, εάλ ρξεηαζηεί, λα απνηξέςεη ηπρφλ επηζέζεηο 

απφ θεξδνζθφπνπο ή θαθέο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ην εγρψξην λφκηζκα». 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Σν Υξεκαηηζηήξην Λνλδίλνπ επηιέγεη 8 αηγππηηαθέο εηαηξείεο κεηαμχ ησλ 

δπλακηθφηεξσλ ζηελ Αθξηθή 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην Φξεκαηηζηήξην Λνλδίλνπ επέιεμε 8 

αηγππηηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ηνπο νπνίνπο θαη πεξηέιαβε ζε θαηάηαμε ησλ 

δπλακηθφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Αθξηθήο, κε ηίηιν “Inspire Africa 2019”. Σχκθσλα κε 

ηα δεκνζηεχκαηα, ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Λνλδίλνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη αηγππηηαθνί φκηινη Carbon Holdings (θιάδνο πεηξνρεκηθψλ), Cairo 

Three A (θιάδνο αγξνβηνκεραλίαο), Eagle Chemical Group (θιάδνο ρεκηθψλ), Karm 

Solar (θιάδνο ΑΠΔ), Fawry (θιάδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ / ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ), German Medical Healthcare Corporation (θιάδνο ππεξεζηψλ πγείαο), 

ElFateh for Industries & Steel Constructions (θιάδνο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ) θαη 

Sambo Metals Company (θιάδνο ραιπβνπξγίαο). Σεκεηψλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή 

θαηάηαμε πεξηιακβάλνληαη 360 επηρεηξήζεηο απφ 32 ρψξεο, κε εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη κε εηήζηνπο ηδίξνπο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην $1 δηζ. ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία. Οιφθιεξε ε έθζεζε ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Λνλδίλνπ θαη ε ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα: 

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/CTIA/2019/LSEG_Companies_To_Inspi

re_Africa_2019_book.pdf.       

 

 

 

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/CTIA/2019/LSEG_Companies_To_Inspire_Africa_2019_book.pdf
https://www.lseg.com/sites/default/files/content/CTIA/2019/LSEG_Companies_To_Inspire_Africa_2019_book.pdf
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Σξεηο θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθψλ θαη μέλσλ νκίισλ δηαγσλίδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ρεξζαίνπ ιηκέλα ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηξεηο θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθψλ θαη 

μέλσλ νκίισλ έρνπλ θαηαζέζεη πξνζθνξέο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ δεκηνπξγίαο 

ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισλεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ 

logistics) ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Ο ελ ιφγσ 

ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 100 feddans (πεξίπνπ 420.000 

ηεηξ. κέηξα), ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ εθηηκάηαη ζε $110 εθαη. θαη ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ θαη θέληξνπ logistics, πνπ 

ζα ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηαθνχο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο, θαη θπξίσο ην ιηκέλα 

ηεο Αιεμάλδξεηαο. Τα ηξία επελδπηηθά ζρήκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη 

νκίισλ δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη logistics πνπ αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα 

πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ θνηλνπξαμία Concorde Logistics India (Ιλδία), PSA (Μαιαηζία) 

θαη Hassan Allam (Αίγππηνο), (β) ηελ θνηλνπξαμία Holding Company for Maritime & 

Land Transport (Αίγππηνο) θαη DP World (ΗΑΔ) θαη (γ) ηελ θνηλνπξαμία Elsewedy 

Electric (Αίγππηνο), DB Schenker Egypt (Γεξκαλία) θαη 3A International (Αίγππηνο). 

Όπσο αλέθεξαλ ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ ζα έρεη ηε 

κνξθή ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΣΓΙΤ)- ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο.  

 

Δπελδχζεηο χςνπο EGP5 ηξηζ. έρεη θηλεηνπνηήζεη ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ 

Κνηλνηήησλ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε πξφζθαηα ην Υπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε 

Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) έρεη πινπνηήζεη 375 επελδπηηθά projects 

αλάπηπμεο αθηλήησλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη πεξηνρέο ηεο αηγππηηαθήο επηθξάηεηαο, 

κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ EGP5 ηξηζ. ($280 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. Σχκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην Υπνπξγείν Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 εμέδσζε 115 άδεηεο γηα λέα νηθηζηηθά θαη 

εκπνξηθά projects ζε 15 πφιεηο ηεο Αηγχπηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 23 projects ζηελ 

ππφ θαηαζθεπή λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Δπηπιένλ, ην Υπνπξγείν δηέζεζε πξνο 

αλάπηπμε εθηάζεηο πεξίπνπ 81 ηεηξ. ρικ. ζε νκίινπο real estate developers. Σεκεηψλεηαη 

φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο NUCA γηα ην 2017 είρε αλέιζεη ζε EGP37 δηζ. θαη γηα ην 2018 

ζε EGP32 δηζ.  

 

Οδεγίεο Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ γηα βαθή φισλ ησλ εκηηειψλ θηηξίσλ ζηε ρψξα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Τχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Π/Θ θ. 

Madbouly, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi έρεη δψζεη νδεγίεο πξνθεηκέλνπ φια ηα 

εκηηειή θηίξηα αλά ηε ρψξα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θφθθηλα ηνχβια θαη ρσξίο εμσηεξηθή 

επηθάιπςε κε ζνβά θαη κπνγηέο, λα θαιπθζνχλ θαη βαθνχλ κε νκνηνγελή ρξψκαηα, εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε ηε κέξηκλα ησλ θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθψλ 

Αξρψλ. Όπσο αλέθεξε ν θ. Madbouly, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη 

λνκηθά κέηξα ελαληίνλ εθείλσλ πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ. 

Ο Αηγχπηηνο Π/Θ ραξαθηήξηζε ηηο αθάιππηεο πξνζφςεηο ησλ εκηηειψλ θηηξίσλ σο 

«δείγκαηα ρακεινχ επηπέδνπ πνιηηηζκνχ». Δπίζεο, ν Π/Θ έδσζε νδεγίεο ζηνπο 

θπβεξλήηεο ησλ αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ λα επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο 

γαηψλ θαη απφδνζήο ηνπο ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θαζεζηψο θξαηηθψλ γαηψλ θαη θηηξίσλ, θαζψο θαη λα επηβάινπλ πνηλέο 

ζηνπο παξαβάηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.   

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Σν Φεβξνπάξην αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε ειεθηξηθή δηαζχλδεζε κε νπδάλ 

Σχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Ηιεθηξηζκνχ θ. Shaker ζηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο 

ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο “World Future Energy Summit” ζην Άκπνπ 

Νηάκπη (14-17/1/2019), ε γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα Αηγχπηνπ-Σνπδάλ 
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αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζεί –ζε πεηξακαηηθή βάζε- πξνο ην ηέινο ηνπ πξνζερνχο 

Φεβξνπαξίνπ. Όπσο εμήγεζε ν θ. Shaker, ην κήθνο ηνπ ειεθηξηθνχ θαισδίνπ πνπ 

δηαζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο θζάλεη ηα 167 ρικ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 100 ρικ. δηαηξέρνπλ 

αηγππηηαθά εδάθε, κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Wadi Halfa (ζην Σνπδάλ) θαη Toshka (ζηελ 

Αίγππην). Ο Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Ηιεθηξηζκνχ αλαθέξζεθε αθφκε ζηηο –ππφ πινπνίεζε 

ειεθηξηθέο δηαζπλδέζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ Ινξδαλία (ηζρχνο 450 MW), κε ηε Σ. Αξαβία 

(ηζρχνο 3.000 MW) θαη κε ηηο Κχπξν-Διιάδα-Δπξψπε (EuroAfrica Interconnector, 

ηζρχνο 2.000 MW).  

Ο θ. Shaker αλέθεξε επίζεο φηη ην απφζεκα αζθάιεηαο ηεο Αηγχπηνπ ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα έρεη απμεζεί θαηά 25% ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ράξε ζηα κεγάια έξγα 

επέθηαζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πνπ έρεη πινπνηήζεη –θαη ζπλερίδεη 

λα πινπνηεί- ην θξάηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο λέεο κεγάιεο ζεξκνειεθηξηθέο 

κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε βάζε ην θπζηθφ αέξην, ζηηο πεξηνρέο Burullus, Beni 

Suef θαη λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, αιιά θαη ζεηξά λέσλ κνλάδσλ αηνιηθήο θαη 

ειηαθήο ελέξγεηαο. Ο Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Ηιεθηξηζκνχ αλέθεξε φηη ε δπλακηθφηεηα ηνπ 

εζληθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ έρεη επεθηαζεί θαηά 100%, θζάλνληαο ηα 25.000 MW θαηά 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Καηά ηνλ θ. Shaker, ε θηιφδνμε θαη ηαπηφρξνλα ζπλεηή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο 

Αηγχπηνπ σο ελεξγεηαθνχ θφκβνπ κεηαμχ Αθξηθήο, Δπξψπεο θαη Αζίαο, δηεπθνιχλνπλ 

ηελ άληιεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ θαη έξγσλ 

δηαζχλδεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κε εθείλα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.    

 

πλάληεζε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε δηεπζχλνληα ζχκβνπινπ ηεο ΔΝΙ 

Σε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν ζην Κάηξν, ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ, ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ENI, θ. Descalzi, αλέθεξε φηη ν 

φκηινο έρεη επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $13 δηζ. απφ ην έηνο 

2015, ελψ εμέθξαζε ηα ζρέδηα ηεο ΔΝΙ γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηε 

ρψξα θαηά ηα πξνζερή έηε. Σεκεηψλεηαη φηη ε ΔΝΙ πξνηίζεηαη λα επελδχζεη θεθάιαηα 

πεξίπνπ $4 δηζ. θέηνο, ζηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ Zohr. Όπσο θαηέγξαςε ν 

εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi εμήξε ηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηεο 

Αηγχπηνπ κε ηνλ φκηιν ΔΝΙ, κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο 

ρψξαο, κε έκθαζε ζηα θνηηάζκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σεκεηψλεηαη φηη ν φκηινο ΔΝΙ 

αλαθάιπςε ην 2015 ην γηγαληηαίν θνίηαζκα αεξίνπ Zohr ζηα αλνηθηά βνξείσο ησλ αθηψλ 

ηεο Αηγχπηνπ ζηε Μεζφγεην, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 30 ηξηζ. θ.π., ην νπνίν 

θαη έρεη έθηνηε αλαπηχμεη κε απνηέιεζκα ε ζεκεξηλή ηνπ εκεξήζηα παξαγσγή λα 

αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ 2,25 δηζ. θ.π., κε πξννπηηθή λα πιεζηάζεη ηνλ Ινχιην 2019 ηα 

3 δηζ. θ.π., δηεπθνιχλνληαο ηα ζρέδηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα επίηεπμε 

απηάξθεηαο ζε θπζηθφ αέξην θαη εθθίλεζε πξαγκαηνπνίεζεο εμαγσγψλ εληφο ηνπ 2019. 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν θιαδηθφο Τχπνο, ε ΔΝΙ έρεη επηδνζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

ζε εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηάλνημεο πνιιψλ λέσλ θξεάησλ ζην θνίηαζκα Zohr, 

ψζηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο λα θζάζεη ηα 20 αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο θαη λα κπνξέζεη λα επνδσζεί ν ζηφρνο ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο 3 δηζ. θ.π. ζην 

ηέινο ηνπ 2019. 

 

Σν Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ ζθέπηεηαη ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο 

ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηελ Ινξδαλία 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ 

έρεη μεθηλήζεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

θξαηηθψλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Egyptian Electricity 

Holding Company & Egyptian Electricity Transmission Company), θαζψο θαη ηνπ 

ηνξδαληθνχ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε ηξέρνπζα δπλακηθφηεηα 

ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-Ινξδαλίαο, ηεο ηάμεσο ησλ 450 MW, ζηα 1.000 

MW. Σχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ 



8 

 

ήδε θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο δηαζχλδεζεο, ζηα 1.000 

MW ζε πξψηε θαη ζηα 2.000 MW ζε κεηαγελέζηεξε θάζε. Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεγή, 

ηα δχν θξάηε έρνπλ ζπζηήζεη εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία πξφθεηηαη λα πξνζδηνξίζεη ηα 

ηερληθά θαη νηθνλνκηθά απαηηνχκελα εθάζηεο πιεπξάο, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνθήξπμε ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ θαη ζηελ επηινγή ησλ αλαδφρσλ. Όπσο ζεκεηψλεη ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο 

Τχπνο, ην έξγν αλαβάζκηζεο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-Ινξδαλίαο 

εληάζζεηαη ζε επξχηεξν πξφγξακκα –νθηψ θάζεσλ- κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ησλ 

ειεθηξηθψλ δηθηχσλ 7 ρσξψλ Β. Αθξηθήο θαη Μ. Αλαηνιήο (Αηγχπηνπ, Ληβχεο, Ιξάθ, 

Ινξδαλίαο, Ληβάλνπ, Παιαηζηίλεο θαη Τνπξθίαο), ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

εδξεχνλ ζην Κνπβέηη Αξαβηθφ Τακείν Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (Arab 

Fund for Economic & Social Development). 

 

Η θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ εμήγε 80 δηζ. θ.π. αεξίνπ ην έηνο 2017/18 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Τχπνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ 

αεξίνπ EGAS πξαγκαηνπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 εμαγσγέο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 80 δηζ. θ.π. αεξίνπ, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ ζε 10 θνξηψζεηο. 

Όπσο ζεκείσζαλ ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ε ζπλνιηθή αηγππηηαθή παξαγσγή θπζηθνχ 

αεξίνπ αλήιζε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 ζε 2,1 ηξηζ. θ.π., κε κέζν εκεξήζην 

επίπεδν παξαγσγήο ζηα 5,8 δηζ. θ.π.  

 

Γχν αηγππηηαθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην θπζηθφ αέξην πνπ 

ζρεηίδεηαη κε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν αηγππηηαθφο θιαδηθφο Τχπνο, δχν εγρψξηεο πεηξειατθέο 

εηαηξείεο, ζπγθεθξηκέλα ε θνηλνπξαμία ηεο Dana Petroleum θαη ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

πεηξειαίνπ EGPC κε ηελ επσλπκία Petro Kareem, θαζψο θαη ε θνηλνπξαμία ηεο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Vegas Oil θαη ηεο EGPC, Petro Amir (κε κηθξή ειιεληθή 

ζπκκεηνρή), έρνπλ απφ ην Μάξηην 2018 μεθηλήζεη λα πινπνηνχλ πξφγξακκα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία είηε ηξνθνδνηεί ηηο επηηφπηεο πεηξειατθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ή δηνρεηεχεηαη ζην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. Καηά ηα θιαδηθά 

δεκνζηεχκαηα, ηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη δχν ελ ιφγσ εηαηξείεο 

παξάγνπλ παξαπιεχξσο 55 ηφλνπο αεξίνπ, 112 ηφλνπο ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ θαη 10 

εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο, κέξνο ησλ νπνίσλ αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο. 

 

Δηδήζεηο απφ πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ, ν Υπνπξγφο 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla δήισζε φηη ην χςνο ησλ εθθξεκψλ ρξεψλ ηνπ αηγππηηαθνχ 

θξάηνπο πξνο ηνπο μέλνπο πεηξειατθνχο νκίινπο έρεη κεησζεί ζε πεξίπνπ $1,2 δηζ., 

έρνληαο θαηαγξάςεη ζπλνιηθή κείσζε θαηά $5,1 δηζ. έσο ην ηέινο ηνπ παξειζφληνο 

έηνπο, απφ ην επίπεδν ησλ $6,3 δηζ. πνπ νη αηγππηηαθέο νθεηιέο αλέξρνληαλ ην έηνο 2012. 

Καηά ηνλ Υπνπξγφ, ην πξνεγνχκελν ρακειφηεξν επίπεδν εθθξεκψλ νθεηιψλ πξνο 

μέλνπο πεηξειατθνχο νκίινπο είρε θαηαγξαθεί ηνλ Ινχλην 2010, θαη είρε αλέιζεη ζε $1,35 

δηζ. Σχκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, ην ελαπνκείλαλ ππφινηπν ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο 

μέλνπο νκίινπο πξφθεηηαη λα εμνθιεζεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο Αηγχπηηνο 

Υπνπξγφο ηφληζε εμάιινπ φηη, ε ζηαδηαθή εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο 

μέλεο πεηξειατθέο εηαηξείεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα έρεη ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ησλ ελ ιφγσ 

εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ζηε ζπλαθφινπζε αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε λέσλ θνηηαζκάησλ 

ζηε ρψξα. 

Ο θ. El-Molla δήισζε εμάιινπ φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα δαπαλήζεη θνλδχιηα $9 δηζ. κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε 
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έμη κνλάδσλ δηπιηζηεξίσλ θαη ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζε θαχζηκα, απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 25 εθαη. ηφλσλ, ζηνπο 

41 εθαη. ηφλνπο. Τέινο, ν θ. El-Molla αλαθέξζεθε ζε δειψζεηο ηνπ γηα ζρεδηαδφκελν –

ζηε θάζε ησλ κειεηψλ- λέν κεγάιν ζπγθξφηεκα δηπιηζηεξίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο 

πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, εθηηκψκελεο δπλακηθφηεηαο 3,4 εθαη. ηφλσλ εηεζίσο θαη 

επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 δηζ., ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2024. 
 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Πξνζζήθε λέσλ δαζκνινγηθψλ θσδηθψλ ζηνλ  πθηζηάκελν θαηάινγν ησλ πξντφλησλ 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε εγγξαθή αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ ζε εηδηθφ κεηξψν ζηελ Αίγππην (registration) 

Με βάζε δεκνζίεπζε απφ 15/1/2019 ζην θχιιν ηεο αηγππηηαθήο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο, 

ηνπ Γηαηάγκαηνο αξ. 44/2019 ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, πξνζηίζεληαη 

νξηζκέλνη λένη δαζκνινγηθνί θσδηθνί πξντφλησλ ζηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ πνπ είρε 

ζεζπηζηεί δηα ηνπ Γηαηάγκαηνο αξ. 43/2016, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε 

εγγξαθή ζην εηδηθφ κεηξψν αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη δαζκνινγηθνί θσδηθνί πνπ έρνπλ πξνζηεζεί, κε ηζρχ απφ ηελ επνκέλε 

ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ σο άλσ Γηαηάγκαηνο, είλαη νη αθφινπζνη: 

(α) Κεθάιαην 42: 4202.11, 4202.12, 4202.19, 4202.21, 4202.22, 4202.29 (βαιίηζεο, ζάθνη 

ηαμηδηνχ θαη ζήθεο απφ θπζηθφ ή αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, πιαζηηθέο ή πθαληηθέο χιεο), 

(β) Κεθάιαην 39: 3923 (είδε κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθέο χιεο), (γ) 

Κεθάιαην 48: 4819 (είδε ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί / ραξηφλη), (δ) Κεθάιαην 82: 8212.10, 

8212.2010 (μπξάθηα, ιεπίδεο γηα μπξάθηα), (ε) Κεθάιαην 85: 8516.31, 8516.32 (ζπζθεπέο 

ζηεγλψκαηνο καιιηψλ & άιιεο ζπζθεπέο θφκκσζεο), 8510.10, 8510.20, 8510.30 

(μπξηζηηθέο κεραλέο, θνπξεπηηθέο κεραλέο, απνηξηρσηηθέο ζπζθεπέο),  8517.11, 8517.12 

(ζπζθεπέο ελζχξκαηεο ηειεθσλίαο κε αζχξκαην αθνπζηηθφ, ηειέθσλα γηα θπςεινεηδή 

δίθηπα ή γηα άιια αζχξκαηα δίθηπα).  

Με βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ. γηα ηελ πεξίνδν 2016-2018 θαίλεηαη φηη, 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ ζέκαηη κέηξνπ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πεξηζζφηεξν 

πιήηηνληαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθφ, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη ζε επίπεδα άλσ ησλ €2 εθαη. ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη, δεπηεξεπφλησο, 

νη εμαγσγέο εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί / ραξηφλη, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην επίπεδν ηνπ 

κηζνχ εθαηνκκπξίνπ επξψ εηεζίσο, θαζψο θαη ηειεθσληθψλ / ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζθεπψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ κελ δηαθπκάλζεηο, σζηφζν γεληθά εκθαλίδνπλ ζρεηηθά 

αμηφινγεο επηδφζεηο.     

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία “registration”, ζεκεηψλεηαη φηη, απφ ην 2016, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο έρεη εθαξκφζεη λέα λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρεη ζεζπηζηεί εηδηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, επηζεψξεζεο θαη 

εγγξαθήο ζην εηδηθφ κεηξψν ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ηα παξάγνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή 

ηνπο ζηελ Αίγππην. Πέξαλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην ελ ιφγσ θαζεζηψο 

ζηνπο μέλνπο εμαγσγείο, ηνπο επηβαξχλεη επίζεο κε πξφζζεηα ζεκαληηθά θφζηε, ηα νπνία 

ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία πξν-πηζηνπνίεζεο. 

 

ανπδαξαβηθή απαγφξεπζε εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ θξεκκπδηψλ 

Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 17/1 ην ζανπδαξαβηθφ 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υδάησλ & Γεσξγίαο επέβαιε πξνζσξηλή απαγφξεπζε 

εηζαγσγψλ θξεκκπδηψλ απφ ηελ Αίγππην, επί ηε βάζεη πξφζθαηνπ εληνπηζκνχ ζε απηά 

απαξάδεθηα πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ. Θπκίδνπκε φηη ηνλ 

Απξίιην 2018, νη αξκφδηεο Αξρέο ηεο Σ. Αξαβίαο (Αξρή Τξνθίκσλ & Φαξκάθσλ-SFDA, 

Υπνπξγείν Γεσξγίαο) είραλ άξεη απαγνξεχζεηο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ guava, θξανπιψλ 

θαη πηπεξηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε ηζρχ απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2018 φζνλ αθνξά ηηο 

guava θαη ηνλ Ινχιην 2017 φζνλ αθνξά ηηο θξάνπιεο θαη ηηο πηπεξηέο, αληίζηνηρα. 
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Σεκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ απαγνξεχζεηο είραλ επηβιεζεί αθξηβψο ιφγσ αλίρλεπζεο 

επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ πςειφηεξσλ απφ ηα δηεζλψο ηζρχνληα. Όπσο 

θαηέγξαςαλ εμάιινπ πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αξκφδηα θξαηηθή Αξρή ηνπ 

Κνπβέηη παξέηεηλε γηα πξφζζεην δηάζηεκα 3 κελψλ ην θαζεζηψο «απμεκέλνπ επηπέδνπ 

εγξήγνξζεο» θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ ηζρχεη αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, εμαηηίαο δηαπηζησζέλησλ θαηά ην παξειζφλ 

πςειψλ επηπέδσλ παξαζηηνθηφλσλ. 

Παξεκπηπηφλησο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην Σνπδάλ άξρηζε πξφζθαηα λα 

εηζάγεη μαλά πεξίπνπ 18 θαηεγνξίεο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε εθαξκνγή 

δηκεξνχο ζπκθσλίαο ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην (ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ 

Πξνέδξνπ Al Sisi ζην Φαξηνχκ) γηα άξζε ηεο γεληθεπκέλεο απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ 

αγξνηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία είρε επηβιεζεί -γηα 

πνιηηηθνχο πεξηζζφηεξν ιφγνπο- απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Σνπδάλ ηνλ Ινχλην 2017.  

 

Η αηγππηηαθή ηεισλεηαθή ππεξεζία ζα εθαξκφζεη «καχξε ιίζηα» εηζαγσγέσλ 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ιαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή ηεισλεηαθή 

ππεξεζία έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή «καχξε ιίζηα» εγρψξησλ εηζαγσγέσλ νη νπνίνη έρνπλ 

θαηά ην παξειζφλ ππνπέζεη επαλεηιεκκέλα ζε παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, 

ζηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα έρνπλ πξφζβαζε νη αξκφδηεο Αξρέο ζε φια ηα ζεκεία εηζφδνπ 

ηεο ρψξαο, ψζηε λα έρνπλ πιήξε, ζαθή θαη ελεκεξσκέλε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ εηζαγσγέσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απηνί εηζάγνπλ ζηε 

ρψξα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία επηθαινχληαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 

ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο, ε σο άλσ «καχξε ιίζηα» εηζαγσγέσλ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο πξνζπάζεηαο επηηάρπλζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ, δηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ςεθηνπνίεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζηα ζεκεία εηζφδνπ. Σεκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία πεξηιακβάλεη ήδε «ιεπθή ιίζηα» ληφπησλ εηζαγσγέσλ νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

αμηφπηζηνη θαη απνιακβάλνπλ ηαρχηεξνπο ρξφλνπο εθηεισληζκνχ ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη νη ππφ νξηζηηθνπνίεζε λεφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ θψδηθα πξνβιέπνπλ ηαρείεο δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ θαη δηεχξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ αηγππηηαθψλ ηεισλεηαθψλ Αξρψλ.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Σν λέν θισζηνυθαληνπξγηθφ βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ζηε Sadat City έηνηκν θαηά 

ην ήκηζπ  

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο δεκηνπξγίαο 

λένπ κεγάινπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο, κε 

θηλεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ πεξηνρή ηεο Sadat City, 94 ρικ. βνξεηνδπηηθά ηνπ Καΐξνπ, 

έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά ην ήκηζπ. Σεκεησηένλ φηη ην ελ ιφγσ βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα 

έρεη ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο χςνπο $2 δηζ. θαη πινπνηείηαη απφ ηνλ θηλεδηθφ φκηιν 

Mankai Investment, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ Σηξαηνχ 

(Armed Forces Engineering Authority). Όπσο ζεκείσζαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε πξψηε θάζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο επελδχζεσλ EGP2,1 

δηζ. ($117,2 εθαη.) ζα πεξηιακβάλεη 150 εξγνζηάζηα θαη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έσο ην 

ηέινο ηνπ 2019, κε ην 75% ηεο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ λα πξννξίδεηαη γηα 

εμαγσγέο.   

 

ε πνξεία επαλφδνπ ζηελ Αίγππην ν γεξκαληθφο φκηινο Mercedes-Benz 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Nassar πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε ζηηο 20/1 κε ηνλ πξφεδξν ηνπ νκίινπ 

Mercedes-Benz ζηελ Αίγππην, θ. Zorn, κφιηο ιίγεο εκέξεο κεηά ηηο δειψζεηο ηεο εγεζίαο 

ηνπ γεξκαληθνχ κεηξηθνχ νκίινπ πεξί παξαγσγηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ζηε ρψξα, 

δηα ηεο δεκηνπξγίαο λέαο κνλάδαο ζπλαξκνιφγεζεο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηε 
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δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν γεξκαληθφο φκηινο δήηεζε ηε ζχζηαζε ηερληθήο νκάδαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε νπνία ζα επηθνξηηζζεί κε ην έξγν ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνχκελνπ επελδπηηθνχ έξγνπ επαλφδνπ ηνπ 

γεξκαληθνχ νκίινπ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο – ζπκβνπιεπηηθήο 

ζπλδξνκήο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν 

θ. Nassar δηαβεβαίσζε φηη ζα ζπζηαζεί εηδηθή ηερληθή νκάδα απνηεινχκελε απφ 

πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηελ επηηάρπλζε θαη 

δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ν θ. Zorn εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ νκίινπ Mercedes-Benz γηα ηελ 

πνιηηηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνο ελζάξξπλζε δηεζλψλ εηαηξεηψλ λα 

επελδχζνπλ ζηελ εγρψξηα απηνθηλεηνβηνκεραλία, θαζψο θαη γηα ηελ επηηεπρζείζα 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο επελδχζεσλ, βεβαηψλνληαο φηη ν 

γεξκαληθφο φκηινο είλαη έηνηκνο λα δηνρεηεχζεη λέεο επελδχζεηο ζηνλ ελ ιφγσ αηγππηηαθφ 

βηνκεραληθφ θιάδν.   

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Τπνγξαθή δαλεηαθήο ζπκθσλίαο χςνπο $1,2 δηζ. γηα ρξεκαηνδφηεζε ειεθηξηθήο 

γξακκήο ειαθξνχ ζηδεξνδξφκνπ  

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 16/1 ε αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή 

Σεξάγγσλ (ΝΑΤ), παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ηεο Υπνπξγνχ 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θαο Nasr θαη ηνπ Υπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. 

Arafat, ππέγξαςε κε ηελ θξαηηθή Exim Bank of China ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή 

ρακειφηνθεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,2 δηζ. κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ γξακκήο ειαθξνχ ειεθηξηθνχ πξναζηηαθνχ 

ζηδεξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ Al 

Salam θαη 10
th

 of Ramadan City κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Όπσο ζεκείσζε ν 

Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. Arafat, ε δαλεηαθή ζπκθσλία κε ηελ θηλεδηθή 

θξαηηθή ηξάπεδα πξνβιέπεη ρακειά επηηφθηα ηεο ηάμεσο ηνπ 1,8% θαη ηνπ 2%, 

δεθαπεληαεηή πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ θαη πεληαεηή πεξίνδν ράξηηνο. 

Σχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ν θ. Arafat ππνγξάκκηζε επίζεο φηη θεθάιαηα χςνπο $461 

εθαη. –κε επηηφθην 2%- απφ ην ελ ιφγσ θηλεδηθφ δάλεην ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ππνδνκψλ ηεο λέαο γξακκήο, ελψ θεθάιαηα χςνπο $739 εθαη. –κε 

επηηφθην 1,8%- ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην θφζηνο πξνκήζεηαο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ. Η 

λέα γξακκή ζα πεξηιακβάλεη 11 ζηαζκνχο θαη ζα δηαηξέρεη απφζηαζε 67,8 ρηιηνκέηξσλ. 

Καηά ηνλ Αηγχπηην Υπνπξγφ, ην έξγν ζα πινπνηεζεί απφ 5 θξαηηθνχο, ζε ζπλεξγαζία κε 

3 ηδησηηθνχο νκίινπο, εληφο πεξηφδνπ 2 εηψλ. Η πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο λέαο 

γξακκήο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019.  

 

Δπαλέλαξμε πηήζεσλ cargo ηεο EgyptAir πξνο Ν. Τφξθε 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, νη πηήζεηο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 

(cargo) ηνπ αηγππηηαθνχ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα, EgyptAir, πξνο ηε Ν. Υφξθε έρνπλ 

πξφζθαηα επαλεθθηλήζεη, γηα πξψηε θνξά απφ ηελ επνρή ηεο ζπληξηβήο ξσζηθήο 

επηβαηηθήο πηήζεο charter ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Σηλά, ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2015, ε νπνία 

απνδίδεηαη ζε βνκβηζηηθή ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

επαλέλαξμε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ πηήζεσλ ηεο EgyptAir ήξζε ζε ζπλέρεηα ζπλάληεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο κεηαμχ ηεο Υπνπξγνχ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ησλ ΗΠΑ θαο Nielsen θαη ηνπ Αηγχπηηνπ Υπνπξγνχ Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο θ. Al Masry, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ακεξηθαληθή πιεπξά 

απνδέρζεθε φηη ε θαηάζηαζε αζθάιεηαο ησλ αηγππηηαθψλ αεξνδξνκίσλ έρεη βειηησζεί 

αηζζεηά απφ ην ηέινο ηνπ 2015 θαη ζπλεπψο νη αηγππηηαθέο πηήζεηο cargo πξνο ηηο ΗΠΑ 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ θαη πάιη.   
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Δγθαηλίαζε 1
εο

 θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ 

Όπσο αλέθεξε κεξίδα ηνπ εγρψξηνπ Τχπνπ, επηθαινχκελε πεγέο ηνπ αξκφδηνπ 

Υπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ηα επίζεκα εγθαίληα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ 

κεηξφ Καΐξνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ. Σεκεηψλεηαη φηη πξηλ 

απφ ιίγεο εκέξεο, κεξίδα ηνπ αηγππηηαθνχ Τχπνπ είρε αλαθέξεη φηη ε αξκφδηα Δζληθή 

Αξρή Σεξάγγσλ (ΝΑΤ) είρε αθπξψζεη ην δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4, θαζψο ε πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 

ηαπσληθνχ νκίινπ Taisei Corporation θαη ηεο αηγππηηαθήο θαηαζθεπαζηηθήο Orascom 

Construction πνπ έρεη αλαιάβεη ηα έξγα θέξεηαη λα θξίζεθε αξθεηά αθξηβή. Σεκεηψλεηαη 

φηη ε πξψηε θάζε ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηηο δπηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ, ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηνρή 6
th

 of October κε ηελ Γθίδα, ελψ ε 

ζπλνιηθή δηαδξνκή ηεο γξακκήο 4, φηαλ απηή νινθιεξσζεί, ζα θαιχπηεη ηελ απφζηαζε 

6
th

 of October έσο New Cairo, κέζσ Παιαηνχ Καΐξνπ. 

 

ΟΤΓΑΝ 

Σξεηο ρψξεο απνζχξνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απφ ηε Γηεζλή Έθζεζε Υαξηνχκ 

Όπσο αλέθεξε ε θξαηηθή εηαηξεία “Sudanese Free Zones & Markets Company” πνπ 

δηνξγαλψλεη ηε θεηηλή 36
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Φαξηνχκ 2019, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην 

δηάζηεκα 21-28 Ιαλνπαξίνπ, ε Σπξία, ε Κνξέα θαη ε Βξαδηιία καηαίσζαλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έθζεζε, σο απνηέιεζκα ησλ εθηεηακέλσλ δηαδειψζεσλ θαη ηνπ θιίκαηνο 

πνιηηηθήο έληαζεο πνπ επηθξαηεί ζην Σνπδάλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. Σχκθσλα κε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Σνπδαλνχ Υπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Abu Al-Bashar 

Abdul Rahman Yusuf, «ε απφζπξζε ησλ ζπκκεηνρψλ νξηζκέλσλ θξαηψλ απφ ηε θεηηλή 

δηεζλή έθζεζε ηνπ Φαξηνχκ δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηνξγάλσζή ηεο». Ο 

Σνπδαλφο Υπνπξγφο πξφζζεζε φηη ζε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, 

ζεκαληηθέο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Ιηαιία, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία θαη ε Ιζπαλία 

πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηε 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα (https://khartoumexpo.com), ζηε θεηηλή δηεζλή έθζεζε Φαξηνχκ, 

παξά ηελ ηεηακέλε θαηάζηαζε αζθάιεηαο ζην Σνπδάλ, πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπκκεηνρή 

15 ρσξψλ θαη 500 πεξίπνπ εγρψξησλ θαη μέλσλ εηαηξεηψλ.  

 

ε αικαηψδε άλνδν ν πιεζσξηζκφο ζην νπδάλ ην Γεθέκβξην 2018 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο ζνπδαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, 

ν εγρψξηνο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζπλέρηζε αικαησδψο ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ην 

Γεθέκβξην 2018, θζάλνληαο ην 72,94%, έλαληη 68,93% ην Ννέκβξην θαη 68,44% ηνλ 

Οθηψβξην. Δπηπιένλ, γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2018 ν πιεζσξηζκφο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο αλήιζε ζε 68,25% έλαληη 62,67% ην Ννέκβξην. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ζνπδαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ε κέζε κεληαία άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2018 αλήιζε ζε 4,84 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, έλαληη 1,89 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017. Η ζηαηηζηηθή ππεξεζία ζεκείσζε επίζεο φηη ν δείθηεο 

ηηκψλ γηα ηα ηξφθηκα θαη πνηά απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 5,45 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζε κεληαία βάζε.  

 

Αδήξηηε ε αλάγθε νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην νπδάλ 

Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ζην Σνπδάλ, πθίζηαηαη αδήξηηε θαη επείγνπζα αλάγθε πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο θαηαθφξπθεο πεξαηηέξσ πηψζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 

Καηά ηηο ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, ε θπβέξλεζε ηνπ Σνπδάλ έρεη επί καθξφλ επηδνηήζεη θαηά 

θφξνλ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ςσκηνχ, θαζψο θαη άιισλ βαζηθψλ αγαζψλ, 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. Πξνθεηκέλνπ δε 

λα αληηκεησπίζεη ζηε ζπλέρεηα ηα ελ ιφγσ ειιείκκαηα, ε θπβέξλεζε ηνπ Σνπδάλ 

πηνζέηεζε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, απμάλνληαο ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο θαη ηελ εθηίλαμε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζε «δπζζεψξεηα» επίπεδα, παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

https://khartoumexpo.com/
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θαχιν θχθιν πεξαηηέξσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ επηδνηήζεσλ θαη δηεχξπλζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. 

Παξεκπηπηφλησο, φπσο αλέθεξαλ δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, ηα ΗΑΔ αλακέλεηαη λα 

παξάζρνπλ ζην Σνπδάλ άκεζα νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο $300 εθαη., θαζψο θαη 

πνζφηεηεο θαπζίκσλ ηεο ηάμεσο ησλ 1,2 εθαη. ηφλσλ, ζε κία πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο 

θαηάξξεπζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλερηδφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

έρνπλ εληαζεί έλεθα ησλ δηαδειψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 


