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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (8-14/10/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Μείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο ηνλ Ηνύιην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

θαηά ην κήλα Ηνχιην, πξψην κήλα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), ην χςνο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο εκθαλίζηεθε κεησκέλν ζε EGP39,172 δηζ., έλαληη 

EGP51,514 δηζ. ηνλ Ηνχιην 2018. Καηά ην Τπνπξγείν, ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνλ 

Ηνχιην αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 0,6% ηνπ ΑΔΠ. Σα θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 18,6% 

ζε EGP46,3 δηζ., ελψ νη δαπάλεο αληηζέησο κεηψζεθαλ θαηά 5,7% ζε EGP85,2 δηζ. Σα 

θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ εμάιινπ θαηά 9,7%, αλεξρφκελα ζε EGP38,6 δηζ., ελψ ηα κε 

θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ επίζεο θαηά EGP3,9 δηζ., θζάλνληαο ζην επίπεδν ησλ 

EGP7,7 δηζ.   
 

ηα ρακειόηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο επηαεηίαο ν πιεζσξηζκόο ην επηέκβξην 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε θαη ην επηέκβξην 2019 –γηα ηέηαξην 

ζπλερφκελν κήλα- πεξαηηέξσ αμηφινγε πηψζε, θαηά πεξίπνπ ηξεηο αθφκε πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ, ζην επίπεδν ηνπ 4,77% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 7,45% ηνλ 

Αχγνπζην, θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 7 εηψλ. 

Πξνεγνπκέλσο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 

8,66%, ηνλ Ηνχιην, 9,38% ηνλ Ηνχλην θαη 14,09% ην Μάην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο 

πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ην επηέκβξην 2019 πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ππνρψξεζε, 

πεξηνξηζζείο ζην επίπεδν ηνπ 2,6% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 4,91% ηνλ Αχγνπζην, 5,9% ηνλ 

Ηνχιην, 6,4% ηνλ Ηνχλην θαη 7,83% ην Μάην. εκεηψλεηαη φηη ην επηέκβξην 2018, ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 15,97% ζε εηήζηα βάζε.  
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Κξηηηθή γηα ηελ νηθνλνκία αζθήζεθε ζηελ θπβέξλεζε από ην θνηλνβνύιην 

ηηο 8/10, ζε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην, αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή 

απφ αξθεηά κέιε απηνχ πξνο ηελ θπβέξλεζε, αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή θαη 

θπξίσο ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή ιηηφηεηαο, κε θεληξηθφ επηρείξεκα φηη απηή έρεη νδεγήζεη 

κεγάιν ηκήκα ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

Τπεξακπλφκελνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, ν Π/Θ θ. Madbouly 

αλαθεθαιαίσζε ηα επηηεχγκαηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, απφ ηνλ Ηνχλην 2018 έσο ζήκεξα, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνέβε ζε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ρψξα 

θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 2014, νπφηε ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο, κε εθείλεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα, ζην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ 2019. Ο Αηγχπηηνο 

Π/Θ έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ επί ησλ αζζελέζηεξσλ 

νηθνλνκηθά πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, αιιά θαη επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, αλαθεξφκελνο 

εηδηθφηεξα ζηελ αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα επηδφκαηα ζίηηζεο ζηνπο πνιίηεο πνπ ηα 

ρξεηάδνληαη, απφ ην επίπεδν ησλ EGP35 δηζ. ην 2014 ζε απηφ ησλ EGP89 δηζ. ην 2019.  

 

Κνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ςεθίδεη ηε λέα εξγαηηθή λνκνζεζία 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ, έπεηηα απφ 2 ρξφληα εληαηηθνχ εζληθνχ 

δηαιφγνπ –κε αξθεηέο θαη πνιιέο θνξέο έληνλεο δηαθσλίεο- επί ησλ ζθνπνχκελσλ δηαηάμεψλ 

ηεο, ε αξκφδηα γηα ηελ απαζρφιεζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ςήθηζε ζηηο 8/10 ηε λέα 

εξγαηηθή λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο, θ. El-

Maraghi, «ν λένο εξγαηηθφο λφκνο ζα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα μεπεξάζνπλ πνιιά απφ ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα απαζρφιεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Αίγππην». Ο θ. El-Maraghi 

επηζήκαλε επίζεο φηη «ε λέα εξγαηηθή λνκνζεζία ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο θαη απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ 
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δπλακηθνχ ηεο ρψξαο». χκθσλα κε ηνλ θ. El-Maraghi, «θαηά ην καθξφ δηάζηεκα 

πξνεηνηκαζίαο, επηζπκνχζακε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ν λένο λφκνο ζα παξέρεη θίλεηξα θαη 

εγγπήζεηο ζε εθαηνκκχξηα απαζρνινχκελνπο αλά ηελ Αίγππην», ελψ «ε εγθξηζείζα λέα 

λνκνζεζία αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ζηελ νινκέιεηα πξνο ςήθηζε, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ».         

 

Ζ Αίγππηνο βειηηώλεη ειάρηζηα ηελ θαηάηαμή ηεο ζηελ παγθόζκηα αληαγσληζηηθόηεηα 

ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε Παγθφζκηαο Οηθνλνκηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ γηα ην 2019 (“World Economic Forum’s 2019 Global 

Competitiveness Index”), ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά κφιηο κία ζέζε ηελ θαηάηαμή ηεο 

κεηαμχ 141 ρσξψλ, θαηαιακβάλνληαο ηελ 93
ε
, έλαληη ηεο 94

εο
 πνπ είρε θαηαιάβεη 

πξνεγνπκέλσο. Αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, νη ππνδνκέο, ε αγνξά εξγαζίαο, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ν επηρεηξεκαηηθφο δπλακηζκφο θαη νη ηάζεηο θαηλνηνκίαο, 

βαζκνινγήζεθαλ θέηνο πςειφηεξα απφ φηη λσξίηεξα. Δπίζεο, βειηηψζεθαλ νη επηκέξνπο 

δείθηεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο, ηνπ βαζκνχ 

αληαπφθξηζεο ηνπ θξάηνπο ζηηο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ηθαλφηεηαο 

ράξαμεο καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο επάξθεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Αληηζέησο, ε Αίγππηνο δελ θαίλεηαη λα 

πέηπρε ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο ζηνπο δείθηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζην βαζκφ 

δηείζδπζεο ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο ζηελ νηθνλνκία, ζην θφζηνο γηα 

ηε ζχζηαζε θαη εθθίλεζε επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζην βαζκφ επθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά. 

Σελ θνξπθή ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φφξνπκ θαηέιαβε θέηνο ε ηγθαπνχξε, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη 

ηελ Οιιαλδία, ελψ ε ρψξα καο θαηέιαβε ηελ 59
ε
 ζέζε.  

 

Σν ΓΝΣ θαη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα επαηλνύλ ηηο αηγππηηαθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε 

επηθπιάμεηο 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) δεκνζίεπζε ζηηο 11/10 ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία 

ηνπ αμηνιφγεζε γηα ην πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, ε νπνία είρε νινθιεξσζεί ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην, πξνηνχ εθηακηεπζεί ε έθηε θαη 

ηειηθή δφζε ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηελ Αίγππην, 

ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ην ΓΝΣ επηζεκαίλεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα απφ ην 2016 θαη κεηά, κελ παξαιείπνληαο 

λα επηζεκάλεη σζηφζν φηη ε πξφνδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ππήξμε αληζνκεξήο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σν ΓΝΣ πξνζδηφξηζε κάιηζηα νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο 

νη νπνίεο είηε θαζπζηέξεζαλ ή δελ πινπνηήζεθαλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηάζεζεο 

βηνκεραληθψλ γαηψλ, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθψλ εηαηξεηψλ δηα ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, ην λέν κεραληζκφ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ηελ ςήθηζε 

ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηε λέα λνκνζεζία πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Σν ΓΝΣ 

πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο ζην 5,9% θαη πιεζσξηζκφ 9,6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο (2019/20). 

Δπηπιένλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ 

εθηηκήζεψλ ηεο γηα ηε δηεζλή νηθνλνκία, δηαηήξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ 

Αίγππην, γηα ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηνπ 

6% ην επφκελν (2020/21). Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζήκαλε φηη ε Αίγππηνο ζπλερίδεη λα 

πξνεγείηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε, ελψ ππνγξάκκηζε φηη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ νηθνλνκία 

ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

νηθνλνκία. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαηαγξάθεη, σο «κειαλά» ζεκεία ζην γεληθφηεξα ζεηηθφ 

ηνπίν ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηε ζρεηηθά «αλαηκηθή» κεγέζπλζε ησλ κε 



3 

 

πεηξειατθψλ εμαγσγψλ, ηα ρακειά επίπεδα εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη 

ην κε επαξθέο χςνο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.              

 

ΣΡΗΜΔΡΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟΤ-ΑΗΓΤΠΣΟΤ 

7
ε 

ηξηκεξήο ύλνδνο Κνξπθήο Διιάδαο-Κύπξνπ-Αηγύπηνπ (Κάηξν, 8/10/2019) 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αξθεηά εθηεηακέλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο 7
εο

 

ηξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Έιιελα Π/Θ 

θ. Μεηζνηάθε θαη ησλ Πξνέδξσλ ηεο Κχπξνπ θ. Αλαζηαζηάδε θαη ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, 

πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 8/10. Ο Έιιελαο Π/Θ ζπλνδεπφηαλ απφ ηνπο Τπνπξγνχο 

Δμσηεξηθψλ θ. Γέλδηα, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θ. Υαηδεδάθε, Πνιηηηζκνχ θα Μελδψλε, 

θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν & Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Enterprise Greece θ. Φηιηφπνπιν. Ζ 

αηδέληα ηεο ζπλφδνπ πεξηέιαβε πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο, θαζψο θαη ζέκαηα ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, φπσο επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο άκπλαο & αζθάιεηαο, 

κεηαλάζηεπζεο, ελέξγεηαο, επελδχζεσλ, ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληνο, πνιηηηζκνχ θαη 

εθπαίδεπζεο. Καηά ηε ζχλνδν ζπδεηήζεθε εθηελψο, κεηαμχ άιισλ, ην ζέκα ησλ ηνπξθηθψλ 

εμεξεπλήζεσλ γηα θπζηθφ αέξην εληφο ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ θαη ησλ θππξηαθψλ ρσξηθψλ 

πδάησλ, σο ζπλέρεηα ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ έλαληη ηεο Κχπξνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ππνγξάθεθαλ ηξία εθηειεζηηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, ηφζν ζε δηκεξέο επίπεδν (Διιάδα-Αίγππηνο, Κχπξνο-Αίγππηνο), 

φζν θαη ζε ηξηκεξέο (Διιάδα-Κχπξνο-Αίγππηνο) γηα ηελ πεξίνδν 2019-2021. Σα ελ ιφγσ 

θείκελα ππέγξαςε απφ ειιεληθήο πιεπξάο ν θ. Φηιηφπνπινο, απφ θππξηαθήο ν Πξφεδξνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ ηεο Κχπξνπ (CIPA) θ. Μηραήι θαη απφ αηγππηηαθήο ε 

Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, εθ κέξνπο ηεο Γεληθήο Αξρήο 

Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI). εκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ ηξηκεξέο εθηειεζηηθφ 

πξφγξακκα ήξζε σο ζπλέρεηα ηνπ πεξζηλνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξαθεί 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο επελδχζεσλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ζηελ 6
ε
 ηξηκεξή ζχλνδν, πνπ 

είρε ιάβεη ρψξα ζηελ Κξήηε.  

Οη εγέηεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ εμέθξαζαλ εμάιινπ ηε βνχιεζή ηνπο γηα ελίζρπζε ηεο κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη δε ηεο έξεπλαο, εθκεηάιιεπζεο θαη 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, σο παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

πξφνδν θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ελψ ραηξέηηζαλ ηελ πξφζθαηε  ζχζηαζε 

ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ρσξψλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (East Mediterranean Gas Forum – EMGF), θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ 

απηή δεκηνπξγεί γηα κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ, φζνλ αθνξά ηνλ ελ ιφγσ θιάδν. Οη ηξεηο εγέηεο ραηξέηηζαλ επίζεο ην 

έξγν αλάπηπμεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα 

(EuroAfrica Interconnector).  

Σέινο, ππεγξάθε αλαλεσκέλε δηκεξήο ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ 

Αηγχπηνπ θαη Κχπξνπ.     

             

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ζ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ επηδξά ζεηηθά ζην Υξεκαηηζηήξην 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ θαη νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, νη 

δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) λα κεηψζεη ην επίπεδν ησλ 

επηηνθίσλ θαηά 250 ζπλνιηθά κνλάδεο βάζεο, ζην ηέινο Απγνχζηνπ θαη ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαίλεηαη φηη έρνπλ αζθήζεη έληνλα ζεηηθή επίδξαζε επί ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηε δεχηεξε απφθαζε γηα κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ, ηεο 26
εο

 επηεκβξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ (EGX30) έρεη 

δηαγξάςεη θαζαξά αλνδηθή πνξεία, μεπεξλψληαο ην επίπεδν ησλ 14.500 κνλάδσλ. Ο δείθηεο 

EGX30, ν νπνίνο είρε πιεζηάζεη ζηηο 24/9 ηηο 13.000 κνλάδεο, θηλνχκελνο έληνλα θαζνδηθά 

εμαηηίαο ησλ εθδειψζεσλ δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi πνπ είραλ ζεκεησζεί 

ζην Κάηξν θαη ζε άιιεο αηγππηηαθέο πφιεηο ζηηο 20/9, επαλέθακςε κεηά ηελ απφθαζε ηεο 

CBE λα κεηψζεη ηα επηηφθηα αλαθνξάο θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, αλεβαίλνληαο ζηηο 29/9 

ζηηο 14.316 κνλάδεο, θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 2/10 ηηο 14.524 κνλάδεο. εκεηψλεηαη φηη 
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θαηά ηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο θαη έσο ηηο 14/10, ν δείθηεο EGX30 θηλήζεθε ζηαζεξά 

πάλσ απφ ηηο 14.000 κνλάδεο, θαηαγξάθνληαο κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαη θιείλνληαο ζηηο 

13/10 ζηηο 14.220 κνλάδεο.  

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Πνξηνγαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αίγππην 

ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, πνξηνγαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην. 

Απφ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαίλεηαη φηη ε απνζηνιή επηζθέθζεθε ηφζν ηελ 

Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, φζν θαη ην Κάηξν, φπνπ ζηηο 7/10 πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή πνξηνγαιηθψλ θαη αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ην 

νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ νκνζπνλδία αηγππηηαθψλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ 

(FEDCOC). Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην θφξνπκ κεηείραλ 7 πνξηνγαιηθνί φκηινη 

απφ ηνπο θιάδνπο γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

θαη εμνπιηζκνχ, μπιείαο θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ (FEDCOC) θ. El Arabi, ν φγθνο ησλ 

εθαηέξσζελ επελδχζεσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Πνξηνγαιίαο ππεξβαίλεη ηα $450 εθαη. θαη 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσληψλ, εηνίκσλ 

ελδπκάησλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη αγνξάο αθηλήησλ ελψ ν φγθνο ηνπ 

δηκεξνχο εκπνξίνπ έρεη πξφζθαηα απμεζεί θαηά 30% ζε εηήζηα βάζε, ππεξβαίλνληαο ηα $380 

εθαη. Δπηπιένλ, ν θ. El Arabi παξφηξπλε ηηο αηγππηηαθέο εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πνξηνγαιηθά ιηκάληα θαη ειεχζεξεο δψλεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζηηο αγνξέο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, ελψ εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημε ηεο FEDCOC ζε 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ αηγππηηαθψλ θαη πνξηνγαιηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ 

δηείζδπζε ζε αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ.  

 

Αηγππηην-θνξεαηηθό επηρεηξεκαηηθό θόξνπκ ζην Κάηξν 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε πξφζθαηα κε ην πξψην αηγππηην-θνξεαηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ πνπ δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο πλφδνπ ηνπ δηκεξνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην Κάηξν θαη άλνημε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηηο 8/10. χκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο ζην θφξνπκ, ε Τπνπξγφο 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr επηζήκαλε φηη ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλέξρεηαη ζε $396 εθαη, κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απηήο λα επηθεληξψλεηαη ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ, ελψ ην χςνο ησλ 

θνξεαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην έρεη θζάζεη ζην αλψηαην επίπεδφ ηνπ φισλ ησλ 

επνρψλ, ζηα $570 εθαη., κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο 163 λνηηνθνξεαηηθψλ νκίισλ ζηε 

ρψξα. Δπηπιένλ, επηζεκάλζεθε φηη θαηά ην έηνο 2018, ην χςνο ησλ θνξεαηηθψλ εμαγσγψλ 

ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε $1,8 δηζ., εκθαλίδνληαο εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 39,4%, ελψ 

νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Ν. Κνξέα ππεξηξηπιαζηάζηεθαλ, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 

$313 εθαη. Μεηαμχ ησλ ηζρπξψλ νλνκάησλ ησλ 20 ζπλνιηθά  κεγάισλ θνξεαηηθψλ νκίισλ 

πνπ παξέζηεζαλ ζην θφξνπκ, εθθξάδνληαο κάιηζηα ηε βνχιεζή ηνπο λα επεθηαζνχλ 

πεξαηηέξσ επελδπηηθά ζηελ Αίγππην, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο παξέζεζε απηά ησλ Samsung, LG 

Electronics (θιάδνο ειεθηξνληθψλ / πξντφλησλ ICT), Hyundai Rotem (κεηαθνξηθφο & ινηπφο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) θαη POSCO (θιάδνο ραιπβνπξγίαο). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξέζβεο ηεο Ν. Κνξέαο ζηελ Αίγππην, θ. Yoon, ππνγξάκκηζε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνξεαηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ αλάιεςε δηαζέζηκσλ έξγσλ 

θαηαζθεπψλ ππνδνκψλ, ηδηαίηεξα ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζηε λέα πφιε ηνπ Δι 

Αιακέηλ. Ο Κνξεάηεο Πξέζβεο αλαθνίλσζε εμάιινπ φηη ην 2020 πξνζδνθάηαη ε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Ν. Κνξέαο θαη Αηγχπηνπ, κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ηε κεηαθνξά θνξεαηηθήο 

ηερλνινγίαο αηρκήο ζηελ Αίγππην.  

Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θνξεαηηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, ε νπνία 

βξέζεθε ζηελ Αίγππην ζπλνιηθά ην ηξηήκεξν 8-10/10, ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Αηγχπηην 

Πξφεδξν θ. Al Sisi, παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr. 
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Δπηπιένλ, ε θνξεαηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε θαη ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ αληηπξφεδξν απηήο, θ. Shaaban.        

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη ΔΣΔπ θαη EBRD ελδηαθέξνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην έξγν ηνπ monorail 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) 

θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ελδηαθέξνληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απφ θνηλνχ ην έξγν θαηαζθεπήο ησλ δχν 

γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) πνπ ζα ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή 6
th

 of October, ζηα 

δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. χκθσλα κε ην θξαηηθφ 

εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο δχν αλσηέξσ πεγέο 

αλακέλεηαη λα θαηαζηεί δηαζέζηκε πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

νινθιεξσζνχλ ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ην έξγν πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ΔΣΔπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζβιέπεη ζε δαλεηζκφ θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ 

χςνπο $2,5 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε πεγέο ηεο EBRD, ε 

Αίγππηνο επηδηψθεη ηε ιήςε ηξηψλ δαλείσλ χςνπο $1 δηζ., $900 εθαη. θαη $600 εθαη., απφ 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), κία βξεηαληθή ηξάπεδα πνπ δελ 

θαηνλνκάδεηαη θαη ηελ EBRD, αληίζηνηρα. Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ππεγξάθε 

ε ζχκβαζε κεηαμχ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bombardier-Orascom-Arab 

Contractors γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ, πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. 

 

326.300 λέεο θαηνηθίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2017/18 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 

326.300 λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο αλά ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP106,9 

δηζ. (πεξίπνπ $6,6 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ 

εκθαλίζηεθε ην 2017/18 απμεκέλνο θαηά 2,9% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2016/17), φηαλ είραλ θαηαζθεπαζηεί 317.200 νηθηζηηθέο κνλάδεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο 

EGP91,8 δηζ. (αχμεζε ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαηά 16,4% ην 2017/18). Καηά ηελ CAPMAS, 

ην έηνο 2017/18, ην θξάηνο νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή 105.100 θαηνηθηψλ, έλαληη 100.500 

θαηνηθηψλ ην 2016/17 (θπξίσο γηα ρακεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδεκαηηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ), ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε ζπλνιηθά 221.200 λέεο θαηνηθίεο, έλαληη 

216.600 θαηνηθηψλ ην 2016/17 (θπξίσο γηα αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη πνιπηειείο κνλάδεο).   

Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, κε βάζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ έρεη πξνθεξχμεη πξνο δηάζεζε 

ζε ηδηψηεο επελδπηέο, 26 εθηάζεηο κεηθηήο ρξήζεο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP35,5 δηζ., ζηηο 

πεξηνρέο 6
th

 of October, Sheikh Zayed, New Cairo, El Shorouk, ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, 

θαζψο θαη Sadat City, ππφ ην λέν κεραληζκφ δεκνπξάηεζεο θξαηηθψλ γαηψλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ο γεξκαληθόο όκηινο Intec αλαιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ειηαθό έξγν 

ζηελ πεξηνρή ηεο Zafarana 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ε 

θξαηηθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) ππέγξαςε κε ην γεξκαληθφ φκηιν 

Intec ζχκβαζε κε ηελ νπνία ηνπ αλαηίζεηαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 

επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Zafarana, ζηνλ θφιπν νπέδ, παξαγσγηθήο ηζρχνο 50 MW. Καηά ην 

πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW ρξεκαηνδνηεί ην έξγν δηα 

δαλείνπ κε επλντθνχο φξνπο, χςνπο €50 εθαη., ελψ επξίζθεηαη ζην ζηάδην νινθιήξσζεο 

ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

φκηιν πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηξεηο είλαη νη φκηινη πνπ 

δηαγσλίδνληαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηεο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο, ζπγθεθξηκέλα 

νη Belectric (Γεξκαλία), NARI Group Corporation (Κίλα) θαη Vikram Solar (Ηλδία), ε δε 
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δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην Γεθέκβξην 

ηξέρνληνο έηνπο. Ζ θσηνβνιηατθή κνλάδα ζηε Zafarana αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνζερνχο έηνπο, 

εμνηθνλνκψληαο πεξίπνπ 18.000 ηφλνπο θαπζίκσλ εηεζίσο. 

 

πλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα κεηαμύ Αηγύπηνπ & Σαλδαλίαο 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. 

Shaker ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο ηεο Σαλδαλίαο θ. Kalemani, ν νπνίνο 

επηζθέθζεθε ην Κάηξν ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, κε αληηθείκελν ηε ζχζθηγμε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο πδξνειεθηξηθήο, ειηαθήο θαη 

αηνιηθήο ελέξγεηαο, φπσο επίζεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηειερψλ θαη ζηε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο. Θπκίδνπκε φηη ε Αίγππηνο θαη ε Σαλδαλία 

έρνπλ ήδε –ζην ηέινο ηνπ 2018- ζπλάςεη ζπλεξγαζία ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην είρε 

ππνγξαθεί ζχκβαζε αλάζεζεο ζε θνηλνπξαμία ησλ κεγάισλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Arab 

Contractors θαη Elsewedy Electric, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνχ 

θξάγκαηνο θαη ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πνηακφ Rufiji ζηελ 

Σαλδαλία, δπλακηθφηεηαο 2,1 GW, κε ηελ επσλπκία “Stiegler Gorge Dam”. Ζ αμία ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο γηα ην ελ ιφγσ έξγν, ην νπνίν ζεσξείηαη εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εζληθψλ ελεξγεηαθψλ projects πνπ πινπνηεί ε θπβέξλεζε ηεο Σαλδαλίαο, αλέξρεηαη ζε 

πιεζίνλ ησλ $3 δηζ. 

 

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ κεηώλεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή θ/α 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε πεξηφξηζε ην εκεξήζην επίπεδν παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα 7 

δηζ. θ.π. –πνπ απηή είρε πνιχ πξφζθαηα απμεζεί- ζηα 6 δηζ. θ.π., κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ην 

πιεφλαζκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ εγρψξηα πξνζθνξά, ηεο ηάμεσο ηνπ 1 δηζ. θ.π. 

εκεξεζίσο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε εγρψξηα θαηαλάισζε φζν θαη νη εμαγσγέο θπζηθνχ 

αεξίνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ειαθξά πηψζε. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο εγρψξηεο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο έρεη κεησζεί 

ζηελ παξνχζα θάζε ζην επίπεδν ησλ 3,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 4,5 δηζ. θ.π. ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Οη ίδηεο σο άλσ πεγέο ζεκείσζαλ φηη ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Αίγππην έρεη 

πξνθιεζεί απφ ηε ζχλδεζε λέσλ θξεάησλ κε ην δίθηπν, ηδηαίηεξα απφ ηα θνηηάζκαηα  Zohr, 

Nooros, Γπηηθνχ Γέιηα / βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο, 9Β ηεο πεξηνρήο Burullus, Rashid θαη 

Baltim South West, θαζψο επίζεο θαη φηη ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζε θπζηθφ αέξην αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 7,5 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). χκθσλα κε ηηο σο άλσ πεγέο, ε 

εγρψξηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 6,2 

δηζ. θ.π. εκεξεζίσο –εθ ησλ νπνίσλ ην 61% ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- ελψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ζε 7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ην 

έηνο 2020/21.   

 

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο Αηγύπηνπ-Γαιιίαο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα  

ηηο 8/10, νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη 

Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ππέγξαςαλ κε ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(Agence Française de Développement – AFD) δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ παξνρή, απφ ηε 

δεχηεξε, επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €71 εθαη. πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ησλ θιάδσλ ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξψηε ζπκθσλία, αμίαο €3 εθαη., 

ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, εληζρχνληαο ηελ νξζή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε απηνχ δηα ηεο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο ζηνπο 

θιαδηθνχο θνξείο. Ζ δεχηεξε ζπκθσλία, αμίαο €68 εθαη., έρεη αληηθείκελν ηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο παξάδνζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο θησρφηεξεο επαξρηαθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη 
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ζχλδεζεο απηψλ κε ην εζληθφ δίθηπν. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πξνζερή ηεηξαεηία 

ζηνρεχεηαη λα ζπλδεζνχλ πεξίπνπ 2,4 εθαη. λνηθνθπξηά απφ ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο ζην 

εζληθφ δίθηπν αεξίνπ, κε κέζν θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ EGP2.060 γηα εθάζηε ζχλδεζε. 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ, ην ηξέρνλ 

ραξηνθπιάθην αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο AFD πξνο ηε ρψξα γηα ηελ πξνζερή 

ηεηξαεηία αλέξρεηαη ζε €1 δηζ., θαηεπζπλφκελν θπξίσο πξνο ηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, 

ειεθηξηζκνχ, ζηέγαζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, γεσξγίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

εθ ησλ νπνίσλ ε Αίγππηνο έρεη απνξξνθήζεη ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 θνλδχιηα 

χςνπο €200 εθαη.  

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Άξζε εκπνδίσλ ζηηο εηζαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ ζηελ Αίγππην 

Καηφπηλ ελεκέξσζεο πνπ καο πεξηήιζε απφ ηελ εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζηηο 

αξρέο Οθησβξίνπ ν αηγππηηαθφο Οξγαληζκφο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ (GOEIC) 

πξνέβε ζηελ έθδνζε εγθπθιίνπ κε ηελ νπνία δηεπζέηεζε ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο -απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ 2019- ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ πξν θφξησζεο απφ εγθεθξηκέλνπο απφ ηνλ 

GOEIC θνξείο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαη ηα ιφγσ απηήο πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε αξθεηέο ειιεληθέο θαη άιιεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο.  

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε λέα εγθχθιην, ν GOEIC επηηξέπεη ζηνπο κελ θνξείο πηζηνπνίεζεο 

πνπ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ ίδην λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη γηα επηρεηξήζεηο εθηφο 

ρψξαο φπνπ απηνί εδξεχνπλ, αιιά γηα ηα πεδία ζηα νπνία είλαη δηαπηζηεπκέλνη κφλν, ζηνπο 

δε θνξείο πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ GOEIC αιιά δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά 

ISO, λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά κφλνλ γηα επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο φπνπ απηνί εδξεχνπλ, ηα 

νπνία πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα θαη ηηο εθεί αξκφδηεο 

αηγππηηαθέο πξνμεληθέο Αξρέο. 

εκεηψλεηαη φηη ην πεξαζκέλν Ηνχιην, ν σο άλσ αηγππηηαθφο νξγαληζκφο είρε πεξηνξίζεη ηε 

δπλαηφηεηα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, κφλνλ εθφζνλ απηνί 

ήηαλ ήδε εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ GOEIC, θαη επίζεο κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ γηα 

ηηο νπνίεο νη ίδηνη ήηαλ δηαπηζηεπκέλνη δηεζλψο. Ο GOEIC είρε επίζεο πξνζζέζεη ηνλ 

πεξηνξηζκφ φπσο ν θνξέαο πνπ εθδίδεη ηελ πηζηνπνίεζε έρεη έδξα ζηελ ρψξα απ’ φπνπ 

εμάγεηαη ην πξντφλ. 

 

ην $1,1 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην 8κελν 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ νθηακήλνπ 

ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $1,1 δηζ., απμεκέλεο θαηά πεξίπνπ 6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2018 ($1,04 δηζ.). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ –πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ 

ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά 22% έλαληη ηνπ νθηακήλνπ 2018 θαη αλήιζαλ ζε $626 εθαη., 

έλαληη $517 εθαη. πέξζη. Σηο ΖΠΑ αθνινχζεζαλ, απφ πιεπξάο κεγέζνπο εηζαγσγψλ 

αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ, νη ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο εηζήγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νθηακήλνπ 2019 αηγππηηαθά ελδχκαηα αμίαο $333 εθαη. (έλαληη $352 εθαη. ην νθηάκελν 

2018, κείσζε θαηά πεξίπνπ 6%). Σέινο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο αξαβηθέο 

ρψξεο θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά πεξίπνπ 29% ζηε δηάξθεηα ηνπ νθηακήλνπ 2019, 

αλεξρφκελεο ζε $51 εθαη., έλαληη $40 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ελψ νη 

αληίζηνηρεο εμαγσγέο πξνο αθξηθαληθέο ρψξεο κεηψζεθαλ ην νθηάκελν 2019 θαηά 50%, 

πεξηνξηδφκελεο ζε κφιηο $1 εθαη. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ηδηαίηεξα ζεηηθή 

επίδξαζε επί ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ελδπκάησλ πξνο ΖΠΑ θαίλεηαη φηη έρεη παίμεη ε 

«ζηξνθή» ησλ Ακεξηθαλψλ πξνο πξνκεζεπηέο άιισλ -εθηφο ηεο Κίλαο- ρσξψλ, ζε κία 

πξνζπάζεηά ηνπο γηα απεμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο θηλεδηθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 

ελδπκάησλ. 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Ζ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ ζθνπεύεη λα παξαδώζεη 500.000 ηεηξ. κέηξα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δώλεο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ, θ. Zaki, ε Εψλε ζθνπεχεη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα παξαδψζεη έηνηκεο, 

δηακνξθσκέλεο βηνκεραληθέο γαίεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 500.000 ηεηξ. κέηξσλ γηα ηελ εθεί  

εγθαηάζηαζε ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο. Ο θ. Zaki δηεπθξίληζε φηη ν αξρηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο πξνέβιεπε ηα έξγα δηακφξθσζεο ησλ γαηψλ λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ην 

Μάξηην 2020, σζηφζν ε Οηθνλνκηθή Εψλε έρεη εληαηηθνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο παξαδψζεη σο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019. 

εκεηψλεηαη φηη ε δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Ρσζίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εληφο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ππεγξάθε ην Μάην 2018. Ζ ξσζηθή βηνκεραληθή 

δψλε αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 5,25 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ θαη ην ζπλνιηθφ 

επελδπηηθφ ηεο θφζηνο αλέξρεηαη ζε $6,9 δηζ. Σα έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ξσζηθφ 

θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν Russian Direct Investment Fund (RDIF), θαζψο θαη απφ 

αηγππηηαθνχο ηξαπεδηθνχο νκίινπο. Ζ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ζα ιάβεη ρψξα ζε 

ηξεηο θάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ην 2031, νπφηε θαη ζα μεθηλήζεη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθεί. χκθσλα κε επίζεκεο 

ξσζηθέο πεγέο, 55 ξσζηθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνπλ ήδε εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

λα εγθαηαζηαζνχλ θαη δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ ππφ δεκηνπξγία ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε. 

Όπσο αλαθέξεη ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε πξφθεηηαη λα 

εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο βηνκεραλίεο μχινπ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

κεηαιινπξγίαο.  

Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Zaki αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν 

Dubai Ports (DP World), ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζην θφιπν ηνπ 

νπέδ, γηα ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 40 ηεηξ. ρικ., ζηηο 

πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνλ σο άλσ ιηκέλα. χκθσλα κε ηνλ θ. Zaki, ζηηο ελ ιφγσ 

βηνκεραληθέο γαίεο ζρεδηάδεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ βηνκεραλίεο απφ ηνπο θιάδνπο 

ηαηξηθψλ / θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, δνκηθψλ πιηθψλ, 

ππεξεζηψλ logistics, θισζηνυθαληνπξγίαο, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηξνθίκσλ, ελέξγεηαο 

θαη πεηξνρεκηθψλ. Όπσο ζπκπιήξσζε ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, ε Αξρή 

ηεο Γηψξπγαο, ε Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ε Dubai Ports έρνπλ ήδε θαηαιήμεη ζε νξηζηηθή 

ζπκθσλία γηα ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο πξνο αλάπηπμε ησλ σο άλσ πεξηνρψλ πνπ 

γεηηληάδνπλ κε ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna. 

Σέινο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν θ. Zaki δήισζε πσο ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο έξγσλ δηακφξθσζεο γαηψλ θαη δεκηνπξγίαο 

ππνδνκψλ, κε ζθνπφ λα είλαη έηνηκε λα παξαδψζεη ζπλνιηθέο εθηάζεηο 4 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ 

ζε ηδηψηεο επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηήλ.   

 

Αηγππηην-ξσζηθό θόξνπκ βηνκεραληθώλ πξνκεζεπηώλ γηα ηελ ππξεληθή κνλάδα ηεο 

Dabaa 

ηηο 8 & 9/10 δηεμήρζε ζην Κάηξν ην δεχηεξν αηγππηην-ξσζηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, κε 

αληηθείκελν ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ληφπησλ βηνκεραληθψλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο κεγάιεο κνλάδαο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Dabaa, 

ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Αηγχπηνπ, απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom. χκθσλα κε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ νκίινπ Rosatom, θ. Komarov, «ε 

ππξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ην έηνο 

2026, ελψ ζα είλαη ε αζθαιέζηεξε ππξεληθή κνλάδα ζηνλ θφζκν». χκθσλα κε ζρεηηθέο 

δειψζεηο εμάιινπ ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, «ην αηγππηηαθφ 

ππξεληθφ πξφγξακκα γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε λέσλ 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζηε ρψξα, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, 

αλεβάδνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο».   
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Απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ηνλίζηεθε φηη έρεη ήδε ιεθζεί, απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ε 

άδεηα γηα ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε ππξεληθή κνλάδα, ελψ δηεπθξηλίζηεθε φηη 

ζήκεξα δηεμάγνληαη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηεο πεξηνρήο θαη αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ φπνπ 

ζα θαηαζθεπαζηεί ε ππξεληθή κνλάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππνδνκψλ. Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζπγαηξηθή ηεο Rosatom, 

Atomstroyexport, πξνηίζεηαη θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο λα πξνθεξχμεη 20 δηαγσληζκνχο γηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα, πξνκήζεηεο πιηθψλ & εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

ζην πιαίζην ηνπ κεγάινπ project δεκηνπξγίαο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa, ελψ ήδε 

βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ νη Orascom, Hassan Allam θαη Arab Contractors. εκεηψλεηαη φηη ε 

Atomstroyexport είρε πέξζη πξνθεξχμεη 30 αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο. χκθσλα εμάιινπ 

κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Rosatom εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα δεκηνπξγήζεη 

βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηελ Αίγππην, ζε θνηλνπξαμίεο κε εγρψξηνπο νκίινπο, κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηε κνλάδα ηεο Dabaa.  

εκεηψλεηαη φηη επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο αληηπξνζσπείαο πνπ κεηείρε ζην θφξνπκ, αιιά θαη 

ζηελ επξχηεξεο εκβέιεηαο εθδήισζε “Big Industrial Week: a Gate to Africa for Russian 

Companies” πνπ θηινμελήζεθε επίζεο ζην Κάηξν (8-10/10) θαη πεξηειάκβαλε αξθεηνχο 

κεγάινπο ξσζηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ήηαλ ν Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο & Δκπνξίνπ 

ηεο Ρσζίαο, θ. Manturov, ν νπνίνο ζηηο 9/10 έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al 

Sisi, παξνπζία ησλ Τπνπξγψλ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, θαζψο θαη 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θ. Nassar.  

 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο επηβάιιεη δαζκνύο ηξηεηνύο δηάξθεηαο ζηηο 

εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθώλ 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην 

αθχξσζε πξφζθαηα ηελ –απφ ην πεξαζκέλν θαινθαίξη- απφθαζε θαηψηεξνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία «πάγσλε» ηελ επηβνιή, απφ ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ 

εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 346/2019, απφ ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. 

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο, δηα ηνπ λένπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 907/2019, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ζηηο 12/10, επέβαιε νξηζηηθνχο αληηζηαζκηζηηθνχο  δαζκνχο, ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο, ηφζν ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, 

coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 & 7214), φζν θαη ζηα εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ 

ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 7207), ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο 

έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Οη λένη 

δαζκνί, φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο 7213 & 7214, ζα μεθηλήζνπλ απφ ην 

επίπεδν ηνπ 25% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ 

ζπλερεία ζα κεησζνχλ ζην 21% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 17% γηα ηελ 

πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022. Σν ζρεηηθφ δηάηαγκα πξνβιέπεη εμάιινπ ειάρηζηνπο 

δαζκνχο $125, $105 θαη $85 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ην δαζκνινγηθφ θσδηθφ 7207, νη λένη δαζκνί ζα μεθηλήζνπλ απφ ην επίπεδν 

ηνπ 16% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία ζα 

κεησζνχλ ζην 13% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 10% γηα ηελ πεξίνδν 

12/4/2021 - 11/4/2022. Σν ζρεηηθφ δηάηαγκα πξνβιέπεη εμάιινπ ειάρηζηνπο δαζκνχο $74, 

$60 θαη $46 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε πξφρεηξε ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ ηελ εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ε 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ δαζκψλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ηειεζίδηθε, 

ελψ αθνξά θαη ηα επξσπατθά πξντφληα, αθνχ ε πκθσλία χλδεζεο επηηξέπεη, θαη’ αξρήλ, 

ηελ πηνζέηεζε αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ.   
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ζ Αίγππηνο & ε Πνξηνγαιία ζπδεηνύλ ζπλεξγαζία ζηε δηαρείξηζε ιηκέλσλ 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ 

Οθησβξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θ. Zaki, 

ζπλαληήζεθε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ πνξηνγαιηθνχ ιηκέλα 

Sines (ζηελ πεξηθέξεηα Setubal), θ. Costa, αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη εηδηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δσλψλ. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, νη 

δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο θνξηίσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 

Οη αηγππηηαθνί ζηδεξόδξνκνη ππνγξάθνπλ ζπκθσλία κε ηνπο γεξκαληθνύο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Αηγχπηηνπ 

Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir ζην Βεξνιίλν, ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θξαηηθήο 

εηαηξείαο ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ (ENR) θαη ηεο –επίζεο θξαηηθήο- εηαηξείαο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο γεξκαληθνχο ζηδεξνδξφκνπο (Deutsche Bahn), κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 

απφ ηε δεχηεξε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηειερψλ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηφζν ζε ηερληθφ, φζν θαη ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν. Κεληξηθφ ζθνπφ ηε ζπκθσλίαο απνηειεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

κεηαξξχζκηζε ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν αζθάιεηάο ηνπο.       

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζην Νηνπκπάη 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Οθησβξίνπ, ν θξαηηθφο νξγαληζκφο 

πξνψζεζεο ηνπξηζκνχ ηνπ Νηνπκπάη θηινμέλεζε αηγππηηαθή αληηπξνζσπεία ζηειερψλ 26 

κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ νκίισλ, ππφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Αιεμάλδξεηαο, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ δχν πιεπξψλ ζην θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. Όπσο θάλεθε απφ 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε επίζθεςε ηεο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο ζην εκηξάην ηνπ 

Νηνπκπάη είρε σο ζηφρν θπξίσο ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ξνψλ Αηγππηίσλ ηνπξηζηψλ πξνο 

ην εκηξάην. Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν αξηζκφο Αηγππηίσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ην Νηνπκπάη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θζάλνληαο ηα 169 

ρηι. άηνκα ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 θαη ηα 184 ρηι. άηνκα ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019, 

θαζηζηψληαο ηελ Αίγππην 13
ε
 ζεκαληηθφηεξε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ην ελ ιφγσ εκηξάην.      

 

Δπαλέλαξμε πηήζεσλ charter από Γαιιία, νπεδία, πξνο Sharm El Sheikh 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη απ’ επζείαο πηήζεηο charter απφ ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο νπεδίαο, ηνθρφικε, θαζψο θαη ηε Γαιιία, πξνο ην αηγππηηαθφ ζέξεηξν 

ηνπ Sharm El Sheikh ζην λφηην ηλά, μαλαμεθηλνχλ έπεηηα απφ δηάζηεκα άλσ ησλ 8 εηψλ 

πνπ απηέο είραλ δηαθνπεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απ’ επζείαο πηήζεηο απφ ηε ηνθρφικε 

μεθίλεζαλ ήδε ζηηο 10/10, ελψ εθείλεο απφ ηε Γαιιία αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ 

ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο.   

 

ΟΤΓΑΝ 

Πξνο αλαδηαπξαγκάηεπζε εθθξεκήο πεηξειατθή νθεηιή ηνπ Ννηίνπ νπδάλ 

Όπσο αλέθεξε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ 

Ννηίνπ νπδάλ αλαθνίλσζε φηη επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ην 

δηαθαλνληζκφ εθθξεκνχο απφ πιεπξά ηεο νθεηιήο ηεο ηάμεσο ησλ $600 εθαη. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, ε νπνία ππέγξαςε 

ην έηνο 2012 ζπκθσλία κε ην νπδάλ γηα θαηαβνιή πνζψλ ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ. γηα ηελ 

απφζρηζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ απφ ην νπδάλ ην 2011, σο απνδεκίσζε γηα ην γεγνλφο φηη δηα 

ηεο απφζρηζεο απνζηεξνχζε ην νπδάλ απφ ην 70% ησλ πεηξειατθψλ ηνπ απνζεκάησλ –ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζην Νφηην νπδάλ- βιέπνληαο φηη δελ ζα κπνξέζεη λα απνπιεξψζεη ηελ 
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ππνιεηπφκελε νθεηιή –χςνπο $600 εθαη.- έσο ην Γεθέκβξην 2019, πνπ απνηειεί ηελ 

θαηαιεθηηθή πξνζεζκία κε βάζε ηε ζπκθσλία, πξνζπαζεί λα βξεη ελαιιαθηηθή 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, θ. Chuang, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπ έρεη 

κέρξη ηψξα απνπιεξψζεη πεηξειατθέο απνδεκίσζεηο χςνπο $2,4 δηζ. ζηε βφξεηα γείηνλά ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Chuang, νη επίζεκεο ζπλνκηιίεο γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο ζπκθσλίαο 

πεηξειατθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ην νπδάλ πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ έσο ην ηέινο 

Οθησβξίνπ. Ο Ννηηνζνπδαλφο Τπνπξγφο δηεπθξίληζε επίζεο φηη κέρξη ηψξα, ε θαηαβνιή 

ησλ ελ ιφγσ απνδεκηψζεσλ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο έθπησζεο χςνπο $15 αλά βαξέιη 

λνηηνζνπδαληθνχ πεηξειαίνπ πνπ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο ζε δηπιηζηήξηα ηνπ νπδάλ. 

 

Σν ήκηζπ ηεο βνήζεηαο από . Αξαβία & ΖΑΔ έρεη ιάβεη ην νπδάλ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ νπδαλνχ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi, ε 

ρψξα έρεη κέρξη ζηηγκήο ιάβεη ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο βνήζεηαο πνπ ηεο είραλ ππνζρεζεί ε 

. Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ. Καηά ηνλ θ. Al-

Badawi, νη θπβεξλήζεηο ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ ΖΑΔ έρνπλ κέρξη ηψξα εκβάζεη θεθάιαηα   

ζπλνιηθνχ χςνπο $500 εθαη. ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ νπδάλ, ελψ έρνπλ επίζεο 

παξαδψζεη βνήζεηα ζε είδνο (πεηξειαηνεηδή, ζηηάξη θαη αγξνηηθά εθφδηα) ζπλνιηθήο αμίαο 

$1 δηζ. χκθσλα κε ην νπδαλφ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζε πξφζθαηεο ζπλαληήζεηο πνπ 

είρε ν ίδηνο κε ηνπο πξεζβεπηέο ησλ δχν αλσηέξσ ρσξψλ, ζπκθσλήζεθε ρξνλνδηάγξακκα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ρνξεγηψλ βνήζεηαο κε βάζε ηηο δεζκεχζεηο απηψλ, ην αξγφηεξν 

έσο ην ηέινο ηνπ 2020.  

 

Άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ζην νπδάλ ην επηέκβξην 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ ην επηέκβξην ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε ειαθξά αχμεζε ζην επίπεδν ηνπ 

53,35%, έλαληη 53,13% ηνλ Αχγνπζην θαη 52,59% ηνλ Ηνχιην. Καηά ηα ζηνηρεία, ν ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ην επηέκβξην αλήιζε ζε 51,3%, έλαληη 50,39% ηνλ 

Αχγνπζην. Δπίζεο, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην παξέκεηλε πεξίπνπ 

ζηαζεξή, ζηηο 70 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) θαη ζηηο 72 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή 

πψιεζεο), αληίζηνηρα. Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα επηζήκαλαλ πσο ππάξρεη γεληθφηεξε 

απξνζπκία γηα ηελ πψιεζε ζπλαιιάγκαηνο απφ ηδηψηεο, δεδνκέλνπ φηη απηνί αλακέλνπλ 

ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο εληφο ηεο ακέζσο πξνζερνχο πεξηφδνπ.  

 

πκθσλία νπδάλ κε Αηζηνπία γηα θαηαζθεπή πεηξειαηαγσγνύ 

Όπσο αλέθεξε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 11/10, νη Τπνπξγνί Δλέξγεηαο ηνπ 

νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο, θ.θ. Ibrahim θαη Bekele, αληίζηνηρα, πνπ ζπλαληήζεθαλ ζην 

πιαίζην επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ λένπ νπδαλνχ Π/Θ θ. Hamdok ζηελ Αληίο Ακπέκπα, 

ζπκθψλεζαλ ζηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία πεηξειαηαγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο. 

χκθσλα δε κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (SUNA), νη θπβεξλήζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ πξφθεηηαη λα πξνζθαιέζνπλ ην Νφηην νπδάλ λα ζπκκεηάζρεη ζε έξγν δηαζχλδεζεο 

ηνπ αγσγνχ κε ηα δηθά ηνπ, πινχζηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα, «πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο». Καηά ηνλ θ. Ibrahim, ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Αηζίνπα 

Τπνπξγφ ζπδεηήζεθε επίζεο ε πξννπηηθή επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ιηκέλα ηνπ Port 

Sudan, κε ζηφρν ηελ ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πινίσλ θαη ηάλθεξ.    

 


