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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Μαθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2020 

Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ζην 5,4% ην Γεθέκβξην απφ 5,7% ην Ννέκβξην, ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηελ Κπξηαθή απφ ηελ θξαηηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 

Capmas (pdf) θαη ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. ε κεληαία βάζε, νη ηηκέο κεηψζεθαλ κε ηαρχ-

ηεξν ξπζκφ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019, θαζψο ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πνηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ απνπιεζσξηζκφ 0,4% κεηά απφ αχμεζε 0,8% ην Ννέκ-

βξην.  

Οη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ κεηψζεθαλ θαηά 1,2% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, έλαληη αλφ-

δνπ 3,2% ην Ννέκβξην, παξά ηηο επνρηαθέο δαπάλεο θαηά ηηο ρεηκεξηλέο δηαθνπέο. Ζ 

ηηκή ησλ ιαραληθψλ κεηψζεθε θαηά 10% θαηά κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαηά 25% πνπ παξαηεξήζεθε ηνλ Ννέκβξην. 

Ο εηήζηνο βαζηθφο πιεζσξηζκφο – εθηφο απφ ηα ηξφθηκα θαη ηα θαχζηκα - κεηψζεθε 

ζην 3,8% ην Γεθέκβξην ζε ζχγθξηζε κε 4,0% ην Ννέκβξην ηνπ 2020. Ο κεληαίνο βαζη-

θφο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα απφ ην Ννέκβξην. 

Ο εηήζηνο γεληθφο πιεζσξηζκφο γηα ην 2020 αλήιζε ζην 5,1%, απφ 8,5% ην 2019, δή-

ισζε ην Capmas. Σν επηηφθην, ην νπνίν ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην ζηφρν πιεζσξηζκνχ 

ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο  6-12%, ππξνδφηεζε δηαβνπιεχζεηο κε ην ΓΝΣ ζην πιαίζην 

ηνπ εθεδξηθνχ δαλείνπ πνπ ζπκθσλήζεθε πέξπζη. ε απάληεζε, ε θεληξηθή ηξάπεδα 

πξφηεηλε λα κεηψζεη ην επηηφθην ζηφρν θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 7% θαη λα 

πεξηνξίζεη ην εχξνο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηηνθίνπ ζην +/- 2%. 

Ο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη φηη ζα παξακείλεη εληφο ηνπ εχξνπο 5-6,5% ην 1H2021 

πξνηνχ επηηαρπλζεί ζην 2ν εμάκελν ηνπ έηνπο κεηαμχ 6 θαη 7,5%. Απηφ ην ζελάξην 

πξνβιέπεη κέζν φξν γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 5,1% έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020-2021 θαη 5,7% έσο ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2021 θη φηη ζα παξακείλεη 

εληφο ηνπ λένπ εχξνπο ζηφρσλ ηεο CBE.  

Με ηνλ πιεζσξηζκφ λα απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ε 

CBE αλακέλεηαη λα επαλαιάβεη ηνλ θχθιν λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο θέηνο. Ζ CBE 

άθεζε ακεηάβιεηα ηα επηηφθηα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεθεκβξίνπ, επηθαινχκελε ηνλ 

απμαλφκελν πιεζσξηζκφ θαη ηελ παγθφζκηα αλεζπρία γηα ηελ εμάπισζε ησλ λέσλ 

κεηαιιάμεσλ ηεο covid-19. Ζ αλακνλή αθνινχζεζε δχν ζπλερφκελεο πεξηθνπέο ξπζ-

κνχ 50 bps ην Ννέκβξην θαη ην επηέκβξην. Με κείσζε ξεθφξ 300 bps ηνλ Μάξηην, νη 

ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κείσζαλ ηα πνζνζηά ζπλνιηθά 400 bps ην 2020. 



 

 

Πξννπηηθέο ηεο Αηγππηηαθήο Οηθνλνκίαο από ην ΓΝΣ 

Σν ΓΝΣ έρεη απμήζεη ηελ εθηίκεζε γηα ηηο πξννπηηθέο αλά-

πηπμεο ηεο Αηγχπηνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020-2021 

ζην 2,8%, απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 2% ηνλ Ηνχλην. Ζ άξζε 

ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ βνήζεζε ηελ νηθνλνκία λα δεί-

μεη «πξψηκα ζεκάδηα αλάθακςεο» κεηά απφ κηα επηφηεξε 

απφ ηελ αλακελφκελε χθεζε, δήισζε ε Δθηειεζηηθή Δπη-

ηξνπή ηνπ Σακείνπ κεηά ηελ πξψηε αλαζεψξεζή ηεο ζρεηη-

θά κε ηελ εθεδξηθή ζπκθσλία δαλείνπ χςνπο 5,2 δηζεθα-

ηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απηφ ζα έθαλε ηελ Αίγππην κία απφ 

ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ έρνπλ αλάπηπμε ην 2020, κε ηελ 

έθζεζε λα εθηηκά φηη ε νηθνλνκία επεθηάζεθε 1,5%. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, απηφ ζεκαίλεη φηη ην FY2021-2022 ζα 

ππάξρεη «ιηγφηεξν έληνλε αλάπηπμε» θαζψο ε αλάθακςε 

ζα έξζεη λσξίηεξα απφ ην αλακελφκελν. 

Ζ νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ, κε εμαίξεζε κηα «νξηαθή παξα-

βίαζε» ηνπ θάησ άθξνπ ηνπ εχξνπο ζηφρσλ ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, ζεκεί-

σζε επηηπρία. Ζ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ππξνδφηεζε ηε 

ξήηξα δηαβνχιεπζεο γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, νδεγψ-

ληαο ηελ CBE λα δεηήζεη ηξνπνπνίεζε ζηε ξήηξα «γηα λα 

ιεθζεί ππφςε ε πξφζθαηε δπλακηθή ηνπ πιεζσξηζκνχ», 

δήισζε ην Σακείν. Ζ δψλε δηαβνχιεπζεο πεξηνξίδεηαη ζε 

κία εθαηνζηηαία κνλάδα ζε +/- 2 γηα ηηο εζσηεξηθέο δψλεο 

θαη ζε + 3 / -4 γηα ηηο εμσηεξηθέο δψλεο. Ζ νινθιήξσζε θαη 

ε έγθξηζε ηεο πξψηεο εμέηαζεο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπη-

ηξνπή ζεκαίλεη φηη ε Αίγππηνο κπνξεί ηψξα λα αληιήζεη ηε 

δεχηεξε δφζε 1,67 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, απμάλν-

ληαο ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εθηακηεχηεθε ζην SBA ζε 3,6 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ. 

Ζ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο είρε θαιχηεξε πνξεία απφ ην 

αλακελφκελν, κε ην ΑΔΠ λα ζπξξηθλψλεηαη ην 3ν ηξίκελν 

ηνπ 2020 κε βξαδχηεξν ξπζκφ απ’ φ,ηη ην ηακείν είρε ζε-

κεηψζεη γηα ην ηξίκελν ζην πιαίζην ηεο «ηζρπξήο θαηαλά-

ισζεο». Σα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θαη ην 

πξσηνγελέο ππφινηπν «μεπέξαζαλ» ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ 

ηα θνξνινγηθά έζνδα ζεκείσζαλ άλνδν 14% ζε εηήζηα 

βάζε ην ηξίκελν, «αληαλαθιψληαο ηελ ηζρπξή αχμεζε ησλ 

εζφδσλ απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ πνπ αληηζηαζ-

κίδνπλ ηελ αζζελέζηεξε είζπξαμε ΦΠΑ». Ζ Αίγππηνο θα-

ηφξζσζε επίζεο λα επηηχρεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζε-

θαλ γηα «πγεία θαη θνηλσληθέο δαπάλεο, θαη ππεξαλάιεςε 

ηεο θπβέξλεζεο ζην CBE θαη ην κεξίδην ησλ βξαρππξφζε-

ζκσλ θαζαξψλ εγρψξησλ εθδφζεσλ». 

ην κέησπν ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηα πξάγ-

καηα θηλνχληαη φπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί: Μηα ζηξαηεγη-

θή κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(NIB) πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 

ηξέρνληνο κήλα είλαη πξνθαλψο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

θπβέξλεζε, ε νπνία νινθιήξσζε κηα εμσηεξηθή αμηνιφγε- 

αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

ηξάπεδαο. Σα δεκνζηνλνκηθά δηαξζξσηηθά θξηηήξηα 

αλαθνξάο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα ηα ηέιε Γεθεκβξί-

νπ πξνρσξνχλ επίζεο σο επί ην πιείζηνλ φπσο έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί, αλ θαη ε έθζεζε ζεκεηψλεη φηη νη 

αξρέο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην ξπζκφ γηα κηα κε-

ζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή εζφδσλ πνπ πξέπεη λα ππν-

γξαθεί απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην έσο ην ηέινο ηνπ 

έηνο. Ζ ζηξαηεγηθή «ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

είζπξαμεο εζφδσλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ δεκνζηνλνκη-

θνχ ρψξνπ γηα δαπάλεο ζηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπ-

ζε, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεη ηνλ βαζηθφ κεζνπξφ-

ζεζκν ζηφρν ηεο κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο». 

Ζ θπβέξλεζε ζεκεηψλεη επίζεο πξφνδν ζηηο δηαξζξσ-

ηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελ-

ζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

ηεο θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ ην-

κέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκνζίεπζεο νη-

θνλνκηθψλ εθζέζεσλ γηα θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ηεο επηθχξσζεο ηνπ ηεισλεηαθνχ λφκνπ εθ 

ησλ πξνηέξσλ. Πξέπεη λα γίλνπλ αθφκε εξγαζίεο 

γηα ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα, ηε βειηίσζε 

ηνπ εκπνξίνπ + ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

θαη ην θχιν: Δλψ ε ηθαλφηεηα ηεο Αηγχπηνπ λα 

εμνθιήζεη ην δάλεην παξακέλεη «επαξθήο», ε 

έθζεζε επηζεκαίλεη νξηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ 

έρνπλ παξακείλεη κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Σα-

κείνπ απφ ην SBA, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο παγθφζκηεο νηθνλν-

κηθέο ζπλζήθεο θαη θάπνηα ζπγθέληξσζε ησλ π-

πνρξεψζεσλ απνπιεξσκήο πξνο ην Σακείν θαηά 

ην FY2023-2024 θαη FY2024-2025. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δεκνζην-

λνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζέζεσλ ηεο Αηγχπηνπ 

δείρλεη φηη ζα είκαζηε ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπ-

κε. Σν δεκφζην ρξένο θαη νη κεγάιεο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

πξφθιεζε, αθήλνληάο καο «επάισηνη ζε αιιαγέο 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο αλα-

δπφκελεο αγνξέο». Ζ έθζεζε επηζεκαίλεη ηελ πη-

ζαλφηεηα κηαο άιιεο καδηθήο εμφδνπ θεθαιαίνπ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ πίεζε ζην λφκη-

ζκα θαη λα νδεγήζεη ζε πηέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. 

«Ζ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε πεξαηηέξσ 

ζνθ θαη ε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελ-

δπηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ 

απαηηεί ζπλερή έγθαηξε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο». 

Οιφθιεξε ε Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ: https://

enterprise.press/wp-content/

uploads/2021/01/1EGYEA2021001.pdf  
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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 επελδπηη-

θέο 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 δηζεθα-

ηνκκχξηα 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 θν-

ξπθαίνο 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 Πξσζπ-

πνπξγφο Madbouly, πξνζζέηνληαο φηη θαηάθεξε λα ειέγ-

μεη ηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη λα 

απμήζεη ηελ πξνζθνξά ζηξαηεγηθψλ αγαζψλ. Ζ πξφζθα-

ηα εθιεγείζα Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηεο Αηγχπηνπ 

θάιεζε ηνλ πξσζππνπξγφ θαη άιινπο ππνπξγνχο λα πα-

ξνπζηάζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα «Egypt Kicks Off». Ο Mad-

bouly επαίλεζε ηνλ ξφιν ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ πνπ εθαξ-

κφζηεθαλ 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), δή-

ισζε ν Madbouly. Πξφζζεζε φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε ην 

θξάηνο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

παλδεκίαο έξημαλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο πάιη ζην 7,3% ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21. 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ν πξσζππνπξγφο είπε φηη ε ζπλν-

ιηθή αμία ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο πξνζπάζεηεο έθηαζε ηα 

11 δηζ. Γνιάξηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Ο πξσζππνπξ-

γφο 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 ηέ-

ηαξηεο γεληάο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λσλ 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 θπβέξλε-

ζε γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο 

COVID-19. Δίπε φηη ε Αίγππηνο θαηάθεξε λα ηζνξξνπή-

ζεη ηηο θιίκαθεο κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δσψλ ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο 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 αθχξσ-

ζε ηηο πξνκήζεηεο γηα αλαιήςεηο. Ο πξσζππνπξγφο είπε 

επίζεο φηη ην ηακείν επείγνπζαο επηδφηεζεο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Δξγαζίαο είρε θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε ηνκείο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδε-

κία. 

Δπηπιένλ, ηφληζε ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληη-

κεηψπηζε 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 Αη-

γχπηνπ, ν Madbouly είπε φηη ε θπβέξλεζε έρεη δεκηνπξ-

γήζεη πεξίπνπ 2.575 έξγα θαη παξείρε 205.000 επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Απινπνηεκέλν θνξνινγηθό ζύζηεκα γηα ηηο Μηθξνκε-

ζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Μαΐηη 

απνθάιπςε νξηζκέλα απφ ηα λέα θνξνινγηθά θίλεηξα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν γηα ηηο κη-

θξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). Ζ αλάιπζε ησλ θηλή-

ηξσλ απφ ηνλ ππνπξγφ απνηειεί κέξνο ηεο εζληθήο εθ-

ζηξαηείαο γηα ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο θνξνινγηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ Αίγππην. Ο Maait είπε φηη νη Μη-

θξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (MSME) κπνξνχλ  λα επσθε-

ιεζνχλ απφ έλα απινπνηεκέλν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ 

ζα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηνπο. Σν απινπνηεκέλν ζχζηεκα ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ σο ππιψλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζέ-

ζεηο εξγαζίαο. 

ε δήισζε πνπ εμέδσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ α-

λαθέξεηαη φηη νη θφξνη ζα απινπνηεζνχλ νξηζηηθά αλάιν-

γα κε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωο 

κέξνο απηνχ, νη SME’s δελ ζα ρξεηάδνληαη αγνξά βηβιί-

σλ, εγγξάθσλ ή ηηκνινγίσλ.Ο φγθνο ησλ πσιήζεσλ θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, 
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, κέζσ κηαο απινπζηεπκέλεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισ-

ζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε αηγππηηαθή θνξνινγηθή 

αξρή (ETA). Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ 

πξφζζεζε φηη ν λένο λφκνο επηηξέπεη ζηνπο ηδηνθηήηεο 

επηρεηξήζεσλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ φγθν ησλ δηθψλ ηνπο 

πσιήζεσλ. 

Δάλ ν ηδίξνο είλαη ιηγφηεξν  απφ 250.000 EGP, ε επηρεί-

ξεζε ζα πιεξψζεη θφξν 1.000 EGP εηεζίσο. Δάλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 500.000 EGP, ε επηρείξεζε ζα πιεξψζεη 

θφξν 2.500 EGP εηεζίσο θαη εάλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 

εθαη. EGP, ηφηε ε επηρείξεζε ζα πιεξψζεη θφξν 5.000 

EGP εηεζίσο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνπλ πσιή-

ζεηο χςνπο 1 έσο 2 εθαηνκκπξίσλ EGP, ηφηε ν θφξνο ζα 

είλαη 0,5% ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δάλ θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 3εθ. EGP, ν θφξνο ζα είλαη 

0,75% απηνχ ηνπ πνζνχ. Δάλ θπκαίλνληαη απφ 3έσο10εθ.  

EGP, ν θφξνο ζα είλαη 1%. 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ θάιεζε ηνπο ηδη-

νθηήηεο SME λα επηηαρχλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ 

Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA). Πξφζζεζε φηη, ζε πεξίπησζε 

απψιεηαο ή αχμεζεο ηνπ νξηζηηθνχ ή αλαινγηθνχ θφξνπ 

πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ Νφκνπ πεξί Μηθξψλ, Μεζαί-

σλ θαη Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ αμία πνπ θαζνξίδε-

ηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν πεξί Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ρξεσζνχλ γηα ηε 

ρακειφηεξε αμία. Απηφ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηε λνκνζε-

ζία πεξί θφξνπ εηζνδήκαηνο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

απψιεηεο κεηαθέξνληαη γηα πεξίνδν αξθεηψλ εηψλ. Μηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα κπεη μαλά ζηελ νκπξέια ηνπ λφκνπ 

γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο κεηά απφ πέληε ρξφληα. 

Ο Πξόεδξνο Al-Sisi επηβεβαηώλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Αηγύπηνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ε-

κπνξηθήο νινθιήξωζεο ζε νιόθιεξε ηελ Αθξηθή 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah Al-Sisi επηβεβαί-

σζε 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 απαξαί-

ηεηε εκπεηξία γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δψλεο ε-

ιεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ. εκείσζε φηη ε ζηαζεξφηεηα 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ παξνρή επλντθνχ πε-

ξηβάιινληνο θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πξνζπάζεηεο 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπκθσλίαο είλαη επηηπρεκέλεο. 

Οη δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ Al-Sisi έγηλαλ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Wamkele Mene, Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αθξηθαληθήο Ζπεηξσηη-

θήο 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 εμσ-

ηεξηθφ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο. 

Σφληζε επίζεο ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Αηγχπηνπ θαη ηελ πα-

ξαθνινχζεζε 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 νιφ-

θιεξε ηελ Αθξηθή. Ζ ππνζηήξημε παξέρεηαη κέζα απφ ηε 

ζχλδεζε ησλ αθξηθαληθψλ αγνξψλ, αλαδσνγνλψληαο 

ηνπο βηνκεραληθνχο θαη γεσξγηθνχο ηνκείο ηεο επείξνπ 

θαη αλαπηχζζνληαο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ο Μελέ επη-

βεβαίσζε ηελ επηζπκία ηνπ λα επσθειεζεί απφ ηελ ε-

κπεηξία αλάπηπμεο ζηελ Αίγππην πξνθεηκέλνπ λα βειηηψ-

ζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεηξσηηθήο δψλεο ε-

ιεχζεξνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπκθσλία AfCFTA ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη θαιεί ηηο 54 ππνγξά-

θνπζεο ρψξεο λα αλνίμνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Ζ λέα αγνξά πνπ δεκηνπξγή-

ζεθε 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 δπλα-

ηφηεηα 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 πξνζέι-

θπζε επελδχζεσλ απφ αηγχπηηνπο νκνγελείο ζε ρξεσζηη-

θά κέζα θαη ην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην (EGX). Μη-

ιψληαο ζηελ Daily News Egypt, ε εηαηξεία δήισζε φηη ε 

πιαηθφξκα Du ζα είλαη δηαζέζηκε κέζσ πνιιψλ ειε-

θηξνληθψλ 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 εηζνδήκα-

ηνο λα επελδχνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απνηακηεχζεηο 

ηνπο. Σνπο επηηξέπεη επίζεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα ε-

πελδπηηθά ραξηνθπιάθηα ηνπο κέζσ επέιηθησλ επελδπηη-

θψλ ιχζεσλ, φπσο ζρέδηα απνηακίεπζεο επελδχζεσλ πνπ 

θαιχπηνπλ κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα, φπσο ζπληαμηνδφηε-

ζε, εθπαίδεπζε θαη γάκνο. Ζ επέλδπζε κπνξεί λα μεθηλή-

ζεη απφ 500 EGP ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, ακνηβαία θεθά-

ιαηα θαη φια ηα ραξηνθπιάθηα θαη ηα ζρέδηα κπνξεί λα 
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είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν ηεο αξία. Ζ Du 

είλαη ην πξψην ειεθηξνληθφ εκπνξηθφ ζήκα ζηελ Αίγπ-

πην πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνλψλεη ηελ είζνδν λέσλ επελδπηψλ. ηνρεχ-

εη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ επελδχζεσλ θαη 

ηεο απνηακίεπζεο, παξέρνληαο επελδπηηθέο ιχζεηο ζε 

κνλαδηθή ηερλνινγία, θαζψο θαη άιιεο ιχζεηο πνπ βνε-

ζνχλ ηνλ επελδπηή λα ιακβάλεη απνθάζεηο κέζσ ηεο εθ-

παίδεπζεο. 

 

Πιήξεο κεηακόξθωζε ηεο αηγππηηαθήο ππαίζξνπ ε-

ληόο 3 εηώλ  

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη δηέ-

ηαμε 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 πξψ-

ηε θάζε. Ο Πξφεδξνο Al-Sisi αλαθνίλσζε φηη ε πξψηε 

θάζε ζα νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ εηψλ θαη ζηνρεχεη 

ζηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπί-

δνπλ νη πεξηνρέο. 

Σν έξγν ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκη-

θήο δψλεο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ (SCZone) θαη ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηνπ ηλά, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο βηνκεραλη-

θψλ θαη αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Σν έξγν παξέρεη 

10.000 επθαηξίεο εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα 

θαη εηδηθφηεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. ηφρνο είλαη: λα γε-

θπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, 

ε επίηεπμε απηάξθεηαο, ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, αχμε-

ζε ησλ εμαγσγψλ ζε αξαβηθέο θαη επξσπατθέο αγνξέο 

θαη ε ζηήξημε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ο Πξφεδξνο ηφλη-

ζε 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 αληηκεησπί-

δεη ε Αίγππηνο ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο α-

παηηήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, ν 

Al-Sisi ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο επηδηψθεη λα επεμεξγα-

ζηεί ηα ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζηε ζάιαζζα ή ηηο 

ιίκλεο, ψζηε ην επεμεξγαζκέλν λεξφ λα επαλαρξεζηκν-

πνηεζεί ζε λέα έξγα ζε νιφθιεξν ην ηλά. Πξφζζεζε φηη 

ζπλνιηθά 100.000 feddans είλαη έηνηκα γηα γεσξγηθή 

ρξήζε ζην ηλά ρξεζηκνπνηψληαο ην επεμεξγαζκέλν λε-

ξφ. 

εκείσζε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηελ 

θαηαζθεπή θαλαιηψλ θαη ζηαζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ δηθηχσλ άξδεπζεο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεη-

αο  

Ο Πξφεδξνο είπε φηη ην θξάηνο θαηαβάιιεη κεγάιεο πξν-

ζπάζεηεο 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 Μάλη-

κπνπιη δήισζε φηη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκε-

ηψπηζε ην ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε αηγππηηαθψλ ρσξηψλ 

δελ ήηαλ ε έιιεηςε πφξσλ, αιιά κάιινλ ν ηεξάζηηνο α-

ξηζκφο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα. Ο Madbou-

ly είπε επίζεο φηη ε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηεί-

ηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο «A Decent Life», πνπ 

μεθίλεζε απφ ηνλ Πξφεδξν. Πξφζζεζε φηη ην ζρέδην αλά-

πηπμεο ρσξηψλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ επελδχζεηο 500 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, πεξηιακ-

βάλεη 58 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, κε ηελ πξψηε θάζε λα 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 143 αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Δπη-

πιένλ, ν πξσζππνπξγφο πξφζζεζε φηη ην αηγππηηαθφ θξά-

ηνο επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξν-

ηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο. Δίπε φηη ε θπβέξλεζε εξγάδε-

ηαη γηα λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνρέ-

ηεπζεο θαη ησλ δξφκσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζην πιαί-

ζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ρσξηψλ ηεο Αηγχπηνπ. 

Ο ηξαηεγφο Ihab El-Far, Δπηθεθαιήο ηεο Αξρήο Μερα-

ληθψλ 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 πεξην-

ρή 23.000 feddans. Δίπε επίζεο φηη ε πφιε πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 6.000 θαηνηθίεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

αθηή ηεο Μεζνγείνπ. Ο ππνπξγφο Γεσξγίαο  El Sayed El 

Kosayer 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 El Kosayer είπε επίζεο φηη νη 

δπλαηφηεηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ ζα επεθηα-

ζνχλ σο κέξνο ησλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ επίηεπμε 

επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο. Ο ππνπξγφο ζεκείσζε φηη αλα-

κέλεη αχμεζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο ςαξηψλ ιφγσ ησλ 

λέσλ ζρεδίσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Πξφζζεζε φηη ε Αίγπ-

πηνο γλψξηζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλαγέλλεζε ζηνλ 

γεσξγηθφ ηεο ηνκέα ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, γηα λα θαιχ-

ςεη 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 θηελνηξφ-

θσλ 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 Τ-

πνπξγφο δηεπθξίληζε φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη ηψξα απν-

γξαθή 326 θέληξσλ ζπιινγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφ-

λησλ ζε εζληθφ επίπεδν.  
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ηξάπεδαο CIB 

Ζ θνξπθαία ηδησηηθή εκπνξηθή ηξάπεδα CIB αλέθεξε 

θαζαξά έζνδα 2,35 δηζ. EGP γηα ην 3Q2020 θαζψο θπ-

θινθφξεζε ην πξψην ηεο ζχλνιν νηθνλνκηθψλ απνηειε-

ζκάησλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο CIB 

Hisham Ezz Al-Arab κεηά απφ έξεπλα ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ πνπ δηαπίζησζε φηη « θαλνληζηη-

θά ζέκαηα, ζέκαηα ζπκκφξθσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο. " 

Σα θαζαξά έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 26% ηελ ίδηα πεξίνδν 

πέξπζη, ελψ ηα έζνδα αλήιζαλ ζε 6,65 δηζ. EGP γηα ην 

ηξίκελν, θέξδνο 10% ζε ζρέζε κε ην ηξίκελν ηνπ 2019. 

Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε έθδνζε εδψ (pdf) ή λα 

ξίμεηε κηα καηηά ζηα ζπγθεληξσηηθά ή κεκνλσκέλα απν-

ηειέζκαηα ηεο ηξάπεδαο. 

Σα απνηειέζκαηα δελ δείρλνπλ θακία ηξχπα ζηνλ ηζνιν-

γηζκφ ηεο ηξάπεδαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο CBE ζηα 

ηέιε Οθησβξίνπ φηη κηα επηζθφπεζε είρε βξεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα κε ηνλ πηζησηηθφ θχθιν θαη ηνπο εζσηεξη-

θνχο ειέγρνπο ηεο ηξάπεδαο. Όπσο είπε ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο CIB Hussein Abaza ζε επελδπηέο κεηά 

απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ Ezz Al Arab: «Γελ ππάξρεη θελφ 

ζηνλ ηζνινγηζκφ». 

Ζ θαηψηαηε γξακκή ηεο ηξάπεδαο ζα είρε απμεζεί θαηά 

15% εάλ ε CIB δελ είρε ιάβεη πξνβιέςεηο 1,6 δηζ. EGP 

ην ηξίην ηξίκελν. Ο αξηζκφο απηφο είλαη ζχκθσλνο κε ηε 

ζπληεξεηηθή ζέζε πνπ έρεη ιάβεη ε ηξάπεδα εδψ θαη αξ-

θεηφ θαηξφ, κε ηε δηνίθεζε λα ιέεη ζε έλα ζρφιην, «Παξά 

ηηο επξείεο πξνζδνθίεο γηα ηαρεία παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

αλάθακςε, ε αζάθεηα ζπλέρηζε λα επηζθηάδεη ηηο ζπλνιη-

θέο πξννπηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθα-

λφηεηα πειαηψλ" Δλ ησ κεηαμχ, ε ηξάπεδα έρεη 

«δηαηεξήζεη αλζεθηηθή πνηφηεηα ελεξγεηηθνχ», ζεκεηψ-

λεη ε αλαθνίλσζε. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ν δαλεηζκφο ζε φινπο εθηφο απφ 

ηνπο πνιχ κεγαιχηεξνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο απμήζεθε 

θαζψο νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο δαλείζηεθαλ 

36% πεξηζζφηεξα YTD ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη ηα δάλεηα 

LCY ζε ηδηψηεο απμήζεθαλ θαηά 29% ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Ζ CIB άξρηζε λα εξγάδεηαη ζηα ηέιε Οθησβξίνπ γηα νξη-

ζκέλεο ζπζηάζεηο θαη ζηειέρε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, 

θαζψο θαη ν λένο κε εθηειεζηηθφο πξφεδξνο Sherif Samy 

βξίζθνληαη ζε ζπλερείο ζπδεηήζεηο κε ηελ CBE, αλαθέ-

ξεη ε αλαθνίλσζε θεξδψλ. Ζ ηξάπεδα εηζάγεη ηψξα κηα 

«αλεμάξηεηε δηεζλή εηαηξεία επαγγεικαηηθψλ ππεξε-

ζηψλ» γηα λα επαλεμεηάζεη ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο ιεηηνπξ-

γίεο δαλεηζκνχ ηεο θαζψο νινθιεξψλεη ηελ αληηκεηψπη-

ζε δεηεκάησλ πνπ έζεζε ε θεληξηθή ηξάπεδα ζηελ αλα-

ζεψξεζή ηεο. 

Οη κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο ππνρψξεζαλ πεξίπνπ 6% ζην 

EGX απφ ηφηε πνπ ην flap έζπαζε γηα πξψηε θνξά ηνλ 

Οθηψβξην, θιείλνληαο ρζεο ζην 62,50 EGP. Ήηαλ ζην 

66,60 EGP πξηλ αξρίζνπλ λα θπθινθνξνχλ θήκεο φηη 

θάηη ζπλέβαηλε ζηνλ κεγαιχηεξν δαλεηζηή ηδησηηθνχ ην-

κέα ηεο ρψξαο. 

Ζ CIB «παξακέλεη ζπλεηά πγηήο θαη ηα θεθάιαηα ησλ 

θαηαζεηψλ είλαη πιήξσο αζθαιή», δήισζε ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ηνλ Οθηψβξην, φηαλ νη εηδήζεηο έζπαζαλ γηα 

πξψηε θνξά. Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Ezz Al Arab, ε 

ξπζκηζηηθή αξρή ζεκείσζε φηη «κε ην δηνξηζκφ ελφο λένπ 

πξνέδξνπ ηεο CIB θαη ηνπ πθηζηάκελνπ δηνηθεηηθνχ ζπκ-

βνπιίνπ, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξγα-

ζηεί γηα λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα θαλνληζηηθήο, ζπκκφξ-

θσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ 

CIB. " Σα νηθνλνκηθά θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο CIB 

ειέγρνληαη ηαθηηθά απφ αλεμάξηεηνπο δηεζλείο ειεγθηέο 

PwC θαη Deloitte. 

 

Η Crédit Agricole Egypt δεκνζηεύεη ηελ πξώηε νιν-

θιεξωκέλε έθζεζε βηωζηκόηεηαο 

Ζ Crédit Agricole Egypt θπθινθφξεζε ηελ πξψηε νιν-

θιεξσκέλε έθζεζε βησζηκφηεηαο πνπ θαιχπηεη ηελ πεξί-

νδν 2017-2019, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο COVID-19. Ζ έθζεζε, κε ηίηιν 

«Καηλνηνκία θαη αεηθνξία γηα ηε δεκηνπξγία αληίθηπ-

πνπ», είλαη ε πξψηε έθζεζε αεηθνξίαο ζηελ Αίγππην πνπ 

αθνινπζεί ην πην πξνεγκέλν πιαίζην αλαθνξάο, ηελ Ο-

ινθιεξσκέλε Αλαθνξά (IR) θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 

Παγθφζκηα Πξσηνβνπιία Αλαθνξάο (GRI). Ζ έθζεζε IR 

ηεο Crédit Agricole Egypt απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγη-

θήο ηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο 

Σξάπεδαο. ηφρνο είλαη λα δείμεη ηα ζεηηθά ζεκάδηα πνπ 

αθήλεη ε ιεηηνπξγία ηεο ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο ππαιιή-

ινπο ηεο, ηελ θνηλφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ έθζεζε 

ραξηνγξαθεί επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο 

ζηελ Αίγππην θαη πψο αμηνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ππαιιήινπο θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο. Απηφ γίλεηαη κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ππεχζπλεο αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία 

βηψζηκεο αμίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη βηψζηκσλ 

επηδφζεσλ. Ζ έθζεζε επηζεκαίλεη επίζεο ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Crédit Agricole Egypt, σο επέθηαζε ηνπ παγθφζκηνπ 

νκίινπ, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δέ-

ζκεπζήο ηεο γηα ηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ γηα ην θιίκα. 

Οη ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο δεκηνχξγεζαλ 

κηα επξσπατθψλ πξνηχπσλ αλαθνξά ζηελ Αίγππην, φπνπ 

βξίζθεηαη ε εκβιεκαηηθή έδξα ηεο, ε νπνία είλαη ην πξψ-

ην θηίξην κε πηζηνπνίεζε Platinum LEED ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA).  

 Δ Λ Ι Γ Α  6  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 2 1  

 

Απηή ε έθζεζε-νξφζεκν ζα γίλεη πξφηππν πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ φια ηα ηδξχκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βησ-

ζηκφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην. Ο Walie Lotfy, 

Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Crédit Agricole 

Egypt, δήισζε: «Ζ έθζεζε θαιχπηεη κηα ζεκαληηθή κε-

ηαβαηηθή θάζε ζηελ ηζηνξία ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία αληη-

θαηνπηξίδεη ηε ζπλερή αλάπηπμε καο θαη ηνλ κεηαζρεκα-

ηηζκφ σο απνηέιεζκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ πξνο 

φθεινο ησλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ θνηλφηεηα.». 

Πξφζζεζε, "Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηε ζπκβνιή ηεο ηξά-

πεδαο ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ζπκβαδίδεη κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) 

ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ νξάκαηνο 

ηεο Αηγχπηνπ ηνπ 2030" Ζ έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Crédit Agricole Egypt επζπγξακκί-

δεηαη πιήξσο κε ηε κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο, ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο γηα ηε 

δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη βηψζηκσλ ιεηηνπξγηψλ. 

πκβαδίδεη επίζεο κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ δηέπεη ηε δηαρεί-

ξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ησλ πεια-

ηψλ. Σαπηφρξνλα, ε έθζεζε ηνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Σξάπεδαο γηα δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεια-

ηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκία θαη 

ην πεξηβάιινλ. Γεδνκέλνπ φηη ε αεηθνξία είλαη ζεκαληη-

θή γηα ηελ Crédit Agricole Egypt, ε ηξάπεδα επέιεμε έλα 

θαηλνηφκν βηψζηκν δίαπιν επηθνηλσλίαο.  

 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Η θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηωλ αλαμη-

νπνίεηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο Cotton, Textile 

Industries Holding 

Ζ Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) ππέγξαςε 

πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία βακβαθνπνηίαο 

θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ βηνκεραληψλ γηα ηελ αλάπηπ-

με ή ηελ αγνξά νξηζκέλσλ απφ ηα αλαμηνπνίεηα εδάθε 

ηεο ηειεπηαίαο. Ο Υηζάκ Σνχθηθ, Τπνπξγφο Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ, θαη ν Άζεκ Δι Γθάδαξ, Τπνπξγφο ηέγα-

ζεο, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  θαη Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ, 

παξαθνινχζεζαλ ηελ ηειεηή ππνγξαθήο. Ζ ππνγξαθή 

ηνπ πξσηνθφιινπ έγηλε ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηεο θπβέξλεζεο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θξαηηθά πεξηνπζη-

αθά ζηνηρεία. Ο Tawfik δήισζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, άιιαμε ηε ρξήζε ηεο 

γεο ηεο εηαηξείαο ζε νηθηαθή / κεηθηή ρξήζε. Ζ εηαηξεία 

ζα δηνρεηεχζεη ηηο ρξεκαηηθέο απνδφζεηο απηψλ ησλ ε-

θηάζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο θαη 

αλαδηάξζξσζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο, ησλ 

νπνίσλ ην επελδπηηθφ θφζηνο ππεξβαίλεη ηα 21 δηζ. EGP. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Τπνπξγφο ηέγαζεο ηφληζε φηη ε 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο NUCA θαη ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην Τπνπξγείν Γεκφζησλ 

Δπηρεηξήζεσλ έρεη σο ζηφρν λα θάλεη θαιχηεξε ηελ ρξή-

ζε ησλ θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Αηγύπηνπ επηδεηλώ-

ζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ελ κέζω ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο 

COVID-19 

 

Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εθηφο 

ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα παξνπζίαζε θάκςε ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2020, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ πηψζε ηφζν ζηελ πα-

ξαγσγή φζν θαη ζηηο λέεο παξαγγειίεο, ιφγσ ησλ απμα-

λφκελσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ  θνξσλντνχ (COVID-19). Ζ 

αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ πξνθάιεζε αλάινγε κείσζε 

ηεο δήηεζεο. πγθεθξηκέλα, ε χθεζε νδήγεζε ζε ζπζζψ-

ξεπζε εηζξνψλ, κε ηα απνζέκαηα λα απμάλνληαη κε ηνλ 

πςειφηεξν ξπζκφ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. Δλ ησ κεηα-

μχ, νη πεξηθνπέο ζηελ απαζρφιεζε απμήζεθαλ ζην αλψ-

ηεξν πνπ παξαηεξήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κή-

λεο, αλ θαη νη απμεκέλεο ειπίδεο ζρεηηθά κε ηα εκβφιηα 

COVID-19 , αχμεζαλ ηελ αηζηνδνμία γηα αλάθακςε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2021. Σα γεγνλφηα θαη νη αξηζκνί αλα-

θέξζεθαλ ζηνλ δείθηε IHS Markit Egypt Purchasing 

Managers ’Index ™ (PMI ™) πνπ ήηαλ επνρηθά πξνζαξ-

κνζκέλνο ζε έλα ζχλζεην εχξνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα δψζεη κηα απνηχπσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο 

ζηελ νηθνλνκία, πιελ ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα. Ο δείθηεο 

ππνρψξεζε θάησ απφ ην ζεκείν κε αιιαγήο 50,0 ηνλ 

Γεθέκβξην, θηάλνληαο ζην 48,2 αληηθαηνπηξίδνληαο κηα 

κέηξηα επηδείλσζε ηνπ ηνκέα εθηφο ηνπ πεηξειαίνπ.  

Οη εηαηξείεο αλέθεξαλ κηα ζηαζεξή πηψζε ηεο επηρεηξε-

καηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ε νπνία 

ζπρλά ζπλδέεηαη κε πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο νη πε-

ιάηεο έκεηλαλ επηθπιαθηηθνί. Με ηελ πηζαλφηεηα απζηε-

ξφηεξσλ κέηξσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία ζην κέιινλ, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ξσηήζεθαλ ηφληζαλ φηη νη πειάηεο ηνπο 

δελ είραλ νινθιεξψζεη ηηο λέεο παξαγγειίεο. Ωζηφζν, νη 

κεηψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ ήηαλ πην 

ήπηεο απφ απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ (Ζ1) ηνπ 2020.  

Ο ππνπξγόο Τδάηηλωλ Πόξωλ εμεηάδεη έξγα έμππλεο 

άξδεπζεο 

Ο ππνπξγφο Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχ-

πηνπ Μνράκελη Ακπληέι Άηη εμέηαζε, ηελ Σξίηε, ηηο ηε-

ιεπηαίεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα έξγα έμππλεο άξδεπζεο 

πνπ εμεηάδεη ην ππνπξγείν. Σα έμππλα ζπζηήκαηα 

άξδεπζεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ, 

ζπλδένληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ θπηψλ κε ηνλ βαζκφ π-

γξαζίαο ηνπ εδάθνπο. Λακβάλεη επίζεο ππφςε έλαλ  
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αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πδάησλ 

ζε αιάηη θαη ε ζεξκνθξαζία. 

Ο ππνπξγφο εμέηαζε ηηο έμππλεο εθαξκνγέο άξδεπζεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λσλ ησλ πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαί-

ζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιιηέξγεηαο δαραξφηεπηισλ ζηελ 

δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο Μίληα. Δπίζεο, εμέηαζε έξγα πνπ 

έρνπλ πινπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπσο ζε εθκεηαιιεχ-

ζεηο θνηληθφδεληξσλ ζηελ πεξηνρή Al-Ahsa ηεο ανπδη-

θήο Αξαβίαο. Ο Abdel Aaty είπε φηη ην Τπνπξγείν Τδά-

ηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ελζαξξχλεη ηνπο αγξφηεο λα 

ζηξαθνχλ ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο, θαζψο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσ-

γηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγη-

θνχ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθ-

κεηαιιεχζεσλ. 

Σν Τπνπξγείν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζπζθεπή ρεηξφο γηα 

ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ πγξαζίαο ηνπ γεσξγηθνχ εδά-

θνπο. Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη θαιιηέξγεηεο ρξεηάδνληαη λεξφ, 

κέζσ ελφο δείθηε πνπ δείρλεη ηνλ βαζκφ πγξαζίαο ηνπ 

εδάθνπο. Οη κεραληθνί ηνπ ππνπξγείνπ έρνπλ επίζεο α-

λαπηχμεη έλα λέν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ πγξαζίαο ζηα αγξνθηήκαηα κέζσ 

κηαο ζπζθεπήο. Ζ ζπζθεπή ζηέιλεη έλα κήλπκα ζην θηλε-

ηφ ηειέθσλν ηνπ αγξφηε ζρεηηθά κε ηε ζηάζκε ηνπ λε-

ξνχ ζην έδαθνο, επηηξέπνληαο ζηνπο αγξφηεο λα ιάβνπλ 

ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο 

ηνπο. 

Η Medical Union Pharmaceuticals ζηνρεύεη ηελ αύμε-

ζε ηωλ πωιήζεωλ θαηά 16% θαη ηα  2,9 δηζ. EGP γηα 

ην 2021 

Ζ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, Medical Union Pharmaceuti-

cals (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 πσιήζε-

σλ πνπ πξνηείλεη ε εηαηξεία, ηεο νπνίαο ην 10% αλήθεη 

ζηελ εηαηξεία EIPICO, ζπλεπάγεηαη αχμεζε 16% ζε εηή-

ζηα βάζε (y-o-y). Ζ εηαηξεία άλνημε κηα λέα γξακκή πα-

ξαγσγήο γηα ελδνθιέβηεο ηαηξηθέο ρξήζεηο ην 2020, κε ηε 

γξακκή λα δηαζέηεη εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 15 

εθαηνκκπξίσλ παθέησλ. Ζ MUP ζρεδηάδεη επίζεο λα ε-

γθαηληάζεη ηξεηο επηπιένλ γξακκέο παξαγσγήο έσο ην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ (Q1) ηνπ 2021, κε ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο χςνπο 1 δηζεθαηνκκπξίνπ EGP κέζσ αχμε-

ζεο θεθαιαίνπ. Οη ηξεηο λέεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβά-

λνπλ 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 ελαιια-

θηηθή 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 πξψ-

ηνπο 11 κήλεο ηνπ 2020, θαηαηάζζνληαο ηελ ζηελ ηέηαξ-

ηε ζέζε κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Αί-

γππην. Σν κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο θαηά αμία πψιε-

ζεο είλαη 2,6%, θαηαηάζζνληαο ηελ έλαηε, θαζψο ε κέζε 

ηηκή κνλάδαο είλαη πεξίπνπ 40% ρακειφηεξε απφ ηε κέ-

ζε ηηκή ηνπ θιάδνπ. 
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Ο Αηγύπηηνο πξωζππνπξγόο ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ θαζνξηζκνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηδηνθηεζίαο 

Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αηγχπηνπ Μνζηάθα Μάληκπνπιη 

δήισζε ηε ζεκαζία ηεο επηηάρπλζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνγξαθήο αθηλήησλ θαη δηαρείξηζεο αθηλή-

ησλ ηεο Αηγχπηνπ. Ζ θίλεζε ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχθνιεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ  ν Madbouly παξαθνινχζεζε ην 

έξγν απνγξαθήο αθηλήησλ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δεκη-

νπξγία εζληθψλ αξηζκψλ γηα κνλάδεο αθηλήησλ. Ο πξσ-

ζππνπξγφο είπε φηη ην έξγν ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε πα-

ξαβηάζεσλ θαη ζα εληζρχζεη ην ζχζηεκα ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ (IT) ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξνζέιθπζε πα-

γθφζκησλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσ-

ληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο Amr Talaat είπε φηη ην ζχζηεκα 

απνγξαθήο αθηλήησλ θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ αθηλήησλ 

ηεο ρψξαο. Σν ζχζηεκα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην έξγν 

ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ, σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ. 

Ο Talaat είπε φηη ην λέν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη κηα 

ελνπνηεκέλε θαη θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο αθηλήησλ. Δίπε επίζεο φηη ε βάζε δεδνκέ-

λσλ ζα θαζνξίζεη ηηο απαηηήζεηο νηθνδφκεζεο ζε πεξην-

ρέο θαη αζηηθέο θνηλφηεηεο, παξάιιεια κε δεδνκέλα α-

δεηνδφηεζεο θαη παξαβηάζεηο γηα θάζε ηδηνθηεζία. Ο π-

πνπξγφο πξφζζεζε φηη ην λέν ζχζηεκα ζα θαζνξίζεη επί-

ζεο ηελ αμία ησλ θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα εη-

ζπξαρζνχλ θαη ηα δεδνκέλα ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη ζα 

βνεζήζεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλά-

ισζε ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο λεξφ, ειεθηξηθφ 

ξεχκα θαη θπζηθφ αέξην. Σν ζχζηεκα ζα εθαξκνζηεί 

πξψηα ζην Πνξη άηλη. 

 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Δηζδνρή ηωλ ΗΑΔ ζην EMGF  

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Αι-ίζη ραηξέηηζε ηελ είζνδν ησλ 

ΖΑΔ ζην Φφξνπκ γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην γηα ην 

θπζηθφ αέξην (EMGF) σο παξαηεξεηήο καδί κε ηα ηδξπ-

ηηθά θξάηε κέιε, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ νθέινπο 

πνπ ηα ΖΑΔ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θφξνπκ εμππεξεηψληαο ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα θαη ελη-

ζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ θφξνπκ. Ζ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ ηνπ Φφ-

ξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ φγδνε ζπλάληεζή ηεο γηα λα ζπδε-

ηήζεη νξηζκέλα νξγαλσηηθά ζέκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θφξνπκ, φπσο: πδήηεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ έδξα 

πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ Φφξνπκ, 

Γηαδηθαζίεο έληαμεο λέσλ κειψλ θαη παξαηεξεηψλ ηνπ 

θφξνπκ, Δπηζθφπεζε ηνπ ράξηε πνξείαο ηνπ θφξνπκ θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ην πξφ-

γξακκα εξγαζίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηε 

βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ 

ηξηψλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ππνεπη-

ηξνπψλ ηνπ, Έγθξηζε αηηεκάησλ γηα πξνζρψξεζε δχν 

επηπιένλ κειψλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Βηνκερα-

λίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, κε απνηέιεζκα ηα κέιε ηεο λα 

είλαη 29 ζε ζχγθξηζε κε 16 κέιε φηαλ μεθίλεζε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2019. 

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 ηηα-

ιηθή Eni παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

απφ ηελ ηζπαληθή Naturgy ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζπκ-

θσλίαο 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 ηζπα-

λν-αηγππηηαθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (SEGAS) - ηδην-

θηήηεο 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 ελί-

ζρπζε 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 4ν ηξίκελν 

ηνπ 2020 κε 17 θνξηία λα απνζηέιινληαη θπξίσο ζηελ 
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Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ηελ Σνπξθία. Οη εμαγσγέο απφ ην 

Idku ζηακάηεζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 θαζψο νη παγθφ-

ζκηεο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έπεζαλ - κε κφλν έλα 

δεμακελφπινην λα θεχγεη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαμχ 

Μαξηίνπ θαη Ηνπιίνπ 2020 - αλ θαη νη εμαγσγέο μαλάξρη-

ζαλ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην.  

ΔΜΠΟΡΙΟ 
Οη αηγππηηαθέο εμαγωγέο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

απμάλνληαη θαηά 8% ην πξώην εμάκελν ηνπ νηθνλνκη-

θνύ 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 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ρψξαο απμήζεθαλ θαηά 

15% , ήηνη  213,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 

185,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2019. Δπη-

πιένλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 ζεκείσζαλ αχμεζε 25%, 

ήηνη 235 εθαηνκκχξηα EGP, ζε ζχγθξηζε κε 188 εθαηνκ-

κχξηα 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%, α-

ληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ κε 14% θαη βηνκεραλίεο ειε-

θηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαηά 3%. Οη κεγαιχηε-

ξνη 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 ελί-

ζρπζε 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 πξφ-

ζθαηε απφ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο ήηαλ ε θαη’ απνθνπή 

πιεξσκή γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ εμαγσγηθψλ ηειψλ επη-

δφηεζεο εηαηξεηψλ κε ην Σακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ 

(ΔΣΑ). ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, νη εμαγσ-

γείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιήξσο ηα ηέιε επηδφηεζεο, ζε 

δφζεηο ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ ή πέληε εηψλ. Ο ππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ Mohamed Maait δήισζε φηη 1.069 εηαηξεί-

εο εμαγσγήο έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξσηνβνπιία, κε φιεο 

λα έρνπλ ιάβεη ηα ηέιε, αμίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 13 δηζε-

θαη. 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 π-

πνρξεψζεηο 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). Σαπηφ-

ρξνλα, ε πξσηνβνπιία παξέρεη ηελ ππνζηήξημε πνπ απαη-

ηείηαη γηα ηηο εηαηξείεο γηα λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα, λα επεθηείλνπλ ηελ εμαγσγηθή ηνπο βάζε 

θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αηγππηηα-

θψλ πξντφλησλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Ο ππνπξγφο είπε 

επίζεο φηη 2.500 εμαγσγηθέο εηαηξείεο επσθειήζεθαλ 

απφ ηηο άιιεο πέληε πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη ζέζεη ζε ε-

θαξκνγή ε θπβέξλεζε ην 2020. 

Καηά ζπλέπεηα, ε θπβέξλεζε έρεη εθηακηεχζεη 5,6 δηζε-

θαηνκκχξηα EGP γηα ηε ρξήζε 2019/20, επηπιένλ ησλ 

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 εμαγσγη-

θέο 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 πξνγξάκ-

καηνο «Export IT». Σν πξφγξακκα εηζήρζε σο κεραλη-

ζκφο 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 λενζχ- 
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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 πξνγξάκ-

καηνο «Export IT» απφ ην 2010 θαη θαίλεηαη λα ππνζηε-

ξίδεη ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ζηελ αλάπηπ-

με, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηε κείσ-

ζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

ITIDA Amr Mahfouz ηφληζε φηη ην εγθεθξηκέλν πξφ-

γξακκα απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεδίνπ αλαθνχθηζεο γηα ηε 

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 εηαηξεί-

εο λα εληζρχζνπλ ηηο εμαγσγέο, λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζέζε 

ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο ζηηο ππάξ-

ρνπζεο αγνξέο θαη λα απμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο δηείζδπ-

ζεο ζηελ αγνξά. 

Σν πξφγξακκα αθνξά εγρψξηεο εηαηξείεο ΣΠΔ πνπ αλή-

θνπλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ζε Αηγχπηηνπο, έρνπλ 

έδξα ζηελ Αίγππην, θαη εμάγνπλ ππεξεζίεο ΣΠΔ, ππεξε-

ζίεο πιεξνθνξηθήο, φπσο ππεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέ-

ληξνπ, ππεξεζίεο δηαβνχιεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ζρε-

ηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία πιεξνθνξηθήο. χκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

εγθεθξηκέλεο εηαηξείεο ιακβάλνπλ άκεζα θίλεηξα ζε κε-

ηξεηά έσο θαη 10% θαη κε κέγηζην φξην ην 20% ησλ εμα-

γσγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο κε βάζε ην κέγεζνο ηεο εηαη-

ξείαο. 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 πα-

ξέρνληαη επίζεο ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

λέα ηερλνινγηθά πάξθα, θαζψο θαη ζε λενεηζεξρφκελνπο 

ζην πξφγξακκα, θαη ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχ-

ληαη ζε πεξηνρέο εθηφο απφ ην Κάηξν, ηε Γθίδα θαη ηελ 

Αιεμάλδξεηα. Ζ ITIDA αλαθνίλσζε φηη δέρεηαη θαη’ ε-

μαίξεζε 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 εμα-

γσγψλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε 

(AI), ε επηζηήκε δεδνκέλσλ θαη ε απηνκαηνπνίεζε ξν-

κπνηηθήο 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 δηζεθα-

ηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2019, αληηθαηνπηξίδνληαο αχμε-

ζε 13%. ηνπο πξνεγνχκελνπο δέθα γχξνπο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο, 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 κε-

γάιε πξφνδν ζηελ επίηεπμε αλάπηπμεο 15,2%, ηνλ πςε-

ιφηεξν αλαπηπζζφκελν ηνκέα ζηε ρψξα γηα δεχηεξε ζπ-

λερφκελε ρξνληά. Κέξδηζε έζνδα 108 δηζ. EGP ζε ζχ-

γθξηζε κε 93,5 δηζ. EGP γηα ηε ρξήζε 2018/19. Ζ ζπλεη-

ζθνξά 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 ζχγθξη-

ζε κε ηα 71,862 δηζ. δνιάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 

2019, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη Βηνκερα-

λίαο Nevine Gamea. Ζ Gamea είπε φηη ε ζεκαληηθή κεί-

σζε ησλ εηζαγσγψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αχμεζε 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο νξηζκέλσλ αγαζψλ αληί ηεο 

εηζαγσγήο ηνπο. Ζ κεηάβαζε ζε κεγαιχηεξε εγρψξηα 

παξαγσγή ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζλη-

θνχ πξνγξάκκαηνο πνπ μεθίλεζε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ αιπζίδσλ παξα-

γσγήο 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 ζεηη-

θψλ απνδφζεσλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζηνπο δείθηεο ηνπ ε-

μσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ 

Gamea είπε επίζεο φηη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο παξνπζί-

αζαλ ειαθξά πηψζε 1% ην 2020, αλαθέξνληαο 25,3 δη-

ζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε 25,6 δηζεθαηνκ-

κχξηα δνιάξηα ην 2019. Απηφ έγηλε ράξε ζηηο πξνζπάζεη-

εο 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.  
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Ο Ismail Gaber, πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Οξγάλσζεο Διέγ-

ρνπ Δηζαγσγψλ θαη Δμαγσγψλ (GOEIC), δήισζε φηη ν 

ηνκέαο δνκηθψλ πιηθψλ ηεο Αηγχπηνπ ήηαλ ν πην ζεκα-

ληηθφο ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ. Σν 2020, 

θαηέγξαςε 6,15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο εμαγσγέο, 

αληαλαθιψληαο κηα αχμεζε 20% έλαληη 5,14 δηζεθαηνκ-

κπξίσλ δνιαξίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ην 2019. Οη πην ζε-

καληηθέο ρψξεο-παξαιήπηεο γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

δνκηθψλ πιηθψλ πεξηιάκβαλαλ: ηα ΖΑΔ αμίαο 2,14 δηζε-

θαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ηνλ Καλαδά αμίαο 632 εθαηνκ-

κπξίσλ δνιαξίσλ. θαη ηελ Ηηαιία αμίαο 492 εθαηνκκπξί-

σλ δνιαξίσλ. Ο Gaber πξφζζεζε φηη νη εμαγσγέο ησλ 

βηνκεραληψλ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ην 2020 αλήιζαλ ζε 

πεξίπνπ 548 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε πεξί-

πνπ 540 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2019, αληαλαθιψληαο 

αχμεζε 1% ή ηζνδχλακε αμία 8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Πξφζζεζε φηη ππάξρνπλ πέληε ρψξεο ησλ νπνίσλ νη αγν-

ξέο αληηπξνζψπεπαλ ην 35,6% ησλ ζπλνιηθψλ αηγππηηα-

θψλ 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, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ: 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. 

 

 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Πξνζπάζεηεο δηάζωζεο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο 

Θα ρξεηαζηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιψο ρακειφηεξεο 

ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηηκψλ ηζηκέ-

ληνπ ηεο Αηγχπηνπ, αλέθεξε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

LaFarge Egypt, Solomon Baumgartner Aviles. χκθσλα 

κε ηνλ Aviles, ε ηηκή ηνπ natgas ζα πξέπεη λα είλαη 1,7 

USD αλά mmBtu - ην νπνίν είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ 

ην ηξέρνλ 4,5 USD αλά mmBtu πνπ θαηαβάιινπλ νη θα-

ηαζθεπαζηέο θαη νη εμαγσγείο – πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέ-

ξνπλ λα παξαζχξνπλ ηνπο παξαγσγνχο ηζηκέληνπ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ natgas αληί γηα θαχζηκν νπηάλζξαθα π-

ςειήο έληαζεο άλζξαθα. Οη θαηαζθεπαζηέο δελ κπνξνχλ 

λα εθθνξηψζνπλ ην ππεξβνιηθφ απφζεκα νχηε κέζσ ησλ 

εμαγσγψλ, επεηδή ην δηνγθσκέλν θφζηνο παξαγσγήο δπ-

ζρεξαίλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζην εμσηεξηθφ, δήισζε ν 

Aviles. Καη δελ είλαη κφλν νη πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο πνπ 

απμάλνπλ ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. Έλα πην αδχλα-

κν λφκηζκα EGP (απφ ην float) θαη νη πςειφηεξνη θφξνη 

παίδνπλ επίζεο ξφιν, πξφζζεζε ν Aviles. Ζ παξαγσγή 

ηζηκέληνπ εμαθνινπζεί λα καζηίδεηαη απφ ην καθξνρξφ-

λην πξφβιεκα ηεο ππεξπξνζθνξάο, κε ηηο ππάξρνπζεο 

γξακκέο παξαγσγήο θέηνο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξάγνπλ 38 εθαηνκκχξηα ηφλνπο πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο, ζεκεηψλεη. 

Σα πξάγκαηα πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν γηα ηε βην-

κεραλία ηζηκέληνπ απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε ππεξπξν-

ζθνξά ην 2016. Σα εγθαίληα ελφο κεγάινπ θξαηηθνχ εξ-

γνζηαζίνπ ηζηκέληνπ ην 2018 ελέηεηλαλ ηα πξνυπάξρν-

ληα δεηήκαηα, νδεγψληαο γξήγνξα πνιιέο εηαηξείεο λα 

αλαζηείινπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κεξηθέο πξνζσξη-

λά θαη άιιεο κφληκα. Ζ βηνκεραλία ηνλ επηέκβξην δήηε-

ζε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε, ιέγνληαο φηη είλαη θαηξφο λα 

δηεξεπλήζεη «ξηδηθέο» ιχζεηο. Οη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ 

γεληθά δηαγξάθνληαη δπζνίσλεο.  

Η Αίγππηνο βιέπεη αύμεζε 22% ζηηο εμαγωγέο ηωλ 

πξνϊόληωλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ ζηελ Αθξηθή 

Σν πκβνχιην Δμαγσγψλ Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ ηεο Αη-

γχπηνπ ζηνρεχεη λα απμήζεη ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

θιάδνπ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο θαηά 15% -22%, ζχκ-

θσλα κε ηνλ πξφεδξφ ηνπ Khaled Abul Makarem. Ο 

Abul Makarem είπε φηη ε ζηνρεπκέλε δήηεζε γηα αηγπ-

πηηαθά ρεκηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αθξη-

θαληθή αγνξά θηάλεη ηα 750 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2020. Οη θχξηεο αγνξέο πνπ έιαβαλ αηγπ-

πηηαθά ρεκηθά πξντφληα κέρξη ην 2020 είλαη: νπδάλ, 

Κέλπα, Ληβχε, Μαξφθν, Αιγεξία, Σπλεζία, Αηζηνπία θαη 

Νηγεξία. Ο Abul Makarem ζεκείσζε φηη νη εμαγσγέο ηεο 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ιηπαζκάησλ ζεκείσζαλ 
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ζεκείσζαλ κέζε αχμεζε 14% εηεζίσο κεηαμχ 2015 θαη 

2019, δειαδή απφ 3,3 δηζ. Γνιάξηα ην 2015 έθηαζαλ ηα 

5,5 δηζ. Γνιάξηα ην 2019. Ο Abul Makarem πξφζζεζε 

φηη ην πκβνχιην έρεη εηνηκάζεη κηα κίλη ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο 

επείξνπ, ηδίσο ζε 18 αθξηθαληθέο αγνξέο. Απηέο νη αγν-

ξέο είλαη: Κέλπα, νπδάλ, Εάκπηα, Οπγθάληα, Νηγεξία, 

Σαλδαλία, Αγθφια, Γθακπφλ, ελεγάιε, Κακεξνχλ, Σδη-

κπνπηί, Ηζεκεξηλή Γνπηλέα, Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλ-

γθφ (ΛΓΚ), Νφηηα Αθξηθή, Αηζηνπία, Αθηή Διεθαλην-

ζηνχ, Γθάλα θαη νκαιία.  

Ο Abul Makarem ηφληζε φηη ε αθξηθαληθή αγνξά απνηε-

ιεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ ηνκέ-

σλ, ηδίσο ηνπ ηνκέα ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη ησλ βαζη-

θψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη ησλ εηζξνψλ παξαγσγήο 

γηα φινπο ηνπο γεσξγηθνχο θαη βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη 

ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απεπζείαο ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή. 

7,3 δηο EGP γηα θαηαζθεπή λέωλ εγθαηαζηάζεωλ πα-

ξαγωγήο ζηξαηηωηηθνύ πιηθνύ 

Σν Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ηεο Αηγχπηνπ 

έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ αλά-

πηπμε 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 δηε-

ζλείο εηαηξείεο θαη νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο θαη απν-

θαηάζηαζεο γξακκψλ παξαγσγήο. Σν Τπνπξγείν ηξαηη-

σηηθήο 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 δην-

ρέηεπζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζε εμαγσγέο θαηά ηελ πεξίν-

δν 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 ηκεκά-

ησλ ππξνκαρηθψλ κεζαίνπ βειελεθνχο, θαζψο θαη ζηελ 

ηνπηθή θαηαζθεπή θαη παξαγσγή ζθαηξψλ γηα ππξνκαρη-

θά κεζαίνπ βειελεθνχο. Πεξαηηέξσ απμήζεηο ζα πξαγκα-

ηνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα βαξέσλ ππξν-

καρηθψλ θηάλνληαο ηα 80.000. 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Ο Πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ ζπδήηεζε κε ηνλ Γηεπζύλν-

ληα ύκβνπιν ηεο Siemens ηελ ηειηθή ζπκθωλία γηα 

ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθνύ ηξέλνπ 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel-Fattah El-Sisi εμέηαζε 

κε ηνλ Γεξκαλφ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Siemens Joe 

Kaeser ηελ ηειηθή ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νιν-

θιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθνχ ζηδεξνδξφκνπ π-

ςειήο ηαρχηεηαο ζηελ Αίγππην. Σν ζχζηεκα, ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί απφ ηε γεξκαληθή πνιπεζληθή 

εηαηξεία Siemens, ζα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 1.000 ρηιηφκε-

ηξα ζε εζληθφ επίπεδν, θαη ζα θνζηίζεη 360 δηζεθαηνκκχ-

ξηα EGP. Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε δεκηνπξ-

γία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ δηνηθε-

ηηθή πεξηνρή ηνπ νπέδ θαη ηελ πφιε Ain Sokhna κε ην 

New Alamein, θαη δηέξρεηαη απφ ηε Νέα Γηνηθεηηθή 

Πξσηεχνπζα, θαζψο θαη απφ 15 ζηαζκνχο. Ζ γξακκή ζα 

έρεη κήθνο 460km θαη πξφθεηηαη λα εγθαηληαζηεί εληφο 

δχν εηψλ. 

Ο πξφεδξνο είπε φηη ε λέα γξακκή ειεθηξηθψλ ηξέλσλ ζα 

απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ζην δίθηπν κεηαθν-

ξψλ ηεο ρψξαο, απφ ηελ άπνςε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, θαζψο ζα ζπλδέεη ηηο αθηέο ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηεο Μεζνγείνπ, πεξλψληαο απφ 

ηηο θχξηεο πφιεηο. Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αηγχπηνπ Mosta-

fa Madbouly, ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ Kamel El-Wazir, 

θαη ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Siemens, 

Roland Busch, παξεπξέζεθαλ ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ El-

Sisi. 

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, παγθφ-

ζκην εγέηε ζηε λαπηηιία θαη ηελ εθνδηαζηηθή, γηα ηε ιεη-

ηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Pier 55, ηνπ λένπ ηεξκαηη-

θνχ 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 Κά-

κει 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 νηθν-

λνκηθφ 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 
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θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ κεγαιχηεξσλ πινί-

σλ 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 πεξη-

ιακβάλεη επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο εθνδηαζηηθήο θαη ηε 

ζπκβνιή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λεφηεξσλ γελεψλ ζηε 

λαπηηιία θαη ηελ εθνδηαζηηθή, θαζψο θαη άιιεο επελδχ-

ζεηο. 
  

Η Τπνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ ελέθξηλε ηε δηάζεζε 

450 εθαη. EGP γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ κεηαθνξώλ ην 

2020/21 

Ζ ππνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλά-

πηπμεο ηεο Αηγχπηνπ, Hala El-Said, ελέθξηλε ηε δηάζεζε 

450 εθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηε Γεληθή Αξρή Οδψλ, Γε-

θπξψλ θαη Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ (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 α-

ζηηθψλ 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 αληηπξνζσ-

πεχεη κηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ εηζξνψλ παξαγσγήο ζε 

πνιινχο ηνκείο, φπσο ην εκπφξην θαη νη εμνξπθηηθέο θαη 

κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο. Ζ El-Said πξφζζεζε ηε ζε-

καζία ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ 

ηνπ ηνκέα θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Έρεη επίζεο 

άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε άιισλ νηθνλνκη-

θψλ ηνκέσλ θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ζηελ 

πξφζβαζε ζηηο αγνξέο. 

Η Αίγππηνο εγθαηληάδεη ζηόιν κηθξώλ ειεθηξηθώλ 

ακαμηδίωλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηωλ παιηώλ Σνπθ 

Σνπθ 

 

Έλαο εγρψξηνο 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 ζπκκε-

ηνρή 45%, πξνζθέξεηαη κε ρακειφ θφζηνο γηα λα ελζαξ-

ξχλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ tuk-tuk. Σν απηνθίλεην ζα 

δηαηίζεηαη γηα αγνξά ζε δφζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε δηάθν-

ξεο ηξάπεδεο φπσο ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, ε 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, ε Banque Misr θαη ε  

Δκπνξηθή Γηεζλήο Σξάπεδα (CIB). Ο φκηινο πνπ ζπκκε-

ηέρεη 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 εηδη-

θψλ γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία 

400 έσο 1000 θέληξσλ ζπληήξεζεο θαη ζεκείσλ θφξηη-

ζεο. 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 ειε-

θηξηθψλ 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 κεγαιχηε-

ξε αγνξά απηνθηλήησλ ζηελ Αθξηθή θαη ηελ 42ε κεγαιχ-

ηεξε ζηνλ θφζκν. 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ δηεξεπλά ηξόπνπο 

δηάζωζεο ηνπ ηνπξηζκνύ ελ κέζω θξίζεο ηεο COVID-

19 

Ο Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ 

(CBE), Tarek Amer, πξαγκαηνπνίεζε ππνπξγηθή ζπλά-

ληεζε πςεινχ επηπέδνπ γηα λα ζπδεηήζεη ηηο κεζφδνπο 

ζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκίαο (COVID-19). ηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Mohamed Maait θαη ν Τπνπξγφο 

Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Khaled Al-Anani, θαζψο 

θαη ν Αλαπιεξσηήο Κπβεξλήηεο ηεο CBE, θαη νξηζκέλνη 

δηνηθεηέο ηξαπεδψλ. ηε ζπλάληεζε ήηαλ επίζεο παξφ-

ληεο: ν πξφεδξνο ηεο Αηγππηηαθήο Οκνζπνλδίαο Σνπξη-

ζηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ. ν επηθεθαιήο ησλ επηκειεηεξίσλ 

μελνδνρείσλ, ν επηθεθαιήο εηαηξεηψλ θαη πξαθηνξείσλ 

ηαμηδηψλ θαη ηνπξηζκνχ  θαη νξηζκέλνη επελδπηέο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ηε ζπλάληεζε αλαδεηήζεθαλ κεραληζκνί γηα ηελ ππν-

ζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηεο 

παλδεκίαο, θαζψο ν ηνκέαο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζπληειεζηέο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ επίζεο ηξφπνπο γηα λα με-

πεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο, 

κε ηνλ δηνηθεηή θαη ηα ζηειέρε ηεο CBE λα επαλεμεηά-

δνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο 

ζηελ απφθηεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζην πιαίζην 
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ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο CBE γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηνπ-

ξηζηηθνχ ηνκέα. Απηή ε ππνζηήξημε παξείρε έλα πνζφ 3 

δηζ. EGP κε ηε κνξθή δαλείσλ ζηνλ ηνκέα, κε απφδνζε 

5%, κέζσ ηεο νπνίαο νη κηζζνί, ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη 

αλαθαίληζεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε δάλεηα κε πνζνζηφ 

απφδνζεο 8%. Σν πνζφ απηφ θαιχπηεη επίζεο ηε ρξεκα-

ηνδφηεζε ησλ κηζζψλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πξνκεζεπ-

ηψλ. Έγηλε ζπκθσλία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ 

παξακέηξσλ ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλν-

κηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ νθέινπο γηα ηνπο 

επελδπηέο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Al-Anani ηφληζε ηελ πξνζπκία 

ηεο Αηγππηηαθήο Κπβέξλεζεο λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα ζηεξίμεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο 

ρψξαο θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. ηνρεχ-

εη επίζεο ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ηνπο, θαζψο ε δηαηήξεζε απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα 

γηα ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ, ηδίσο 

ελφςεη ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο. Ο δηνηθεηήο θαη ν επηθεθα-

ιήο Οηθνλνκηθψλ ηεο CBE αλέζεζαλ επίζεο ζηηο αξκφδη-

εο αξρέο λα άξνπλ φια ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

επελδπηέο θαη λα ζέζνπλ ζαθείο θαη αθξηβείο ειέγρνπο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επξχηεξε θιίκαθα 

απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο. Πηζηεχνπλ φηη απηφ ζα 

βνεζνχζε ζηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζα παξείρε 

ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα απηφλ ηνλ ζεκαληηθφ 

ηνκέα. 

 
πλνκηιίεο κε ηελ TUI Group θαη ηελ easyJet πξνθεη-

κέλνπ λα απμεζεί ν εηζεξρόκελνο ηνπξηζκόο 

Ο Ahmed Youssef, πξφεδξνο ηνπ αηγππηηαθνχ ζπκβνπιί-

νπ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ (ETPB), πξαγκαηνπνίεζε 

δχν μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηειεδηάζθεςε κε ηελ 

νκάδα κάξθεηηλγθ ηνπ TUI Group θαη εθπξνζψπνπο ηεο 

αγγιηθήο εηαηξείαο easyJet γηα λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο 

αλάθηεζεο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. ηηο 

ζπλαληήζεηο ζπδεηήζεθε έλα ζρέδην γηα ηε ζηαδηαθή επη-

ζηξνθή ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ εξγαιεί-

σλ πξνψζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πξνγξάκκα-

ηνο γηα θνηλέο ςεθηαθέο εθζηξαηείεο, θαη δηνξγάλσζε 

ελεκεξσηηθψλ ηαμηδηψλ γηα δεκνζηνγξάθνπο, επαγγεικα-

ηίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, bloggers θαη άιινπο κερα-

ληζκνχο πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Ο 

Youssef εμέηαζε επίζεο ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ έιαβε 

ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λέαο 

παλδεκίαο (COVID-19), ζεκεηψλνληαο φηη ε αλαθάιπςε 

απνηειεζκαηηθψλ εκβνιίσλ ζα ζπλέβαιε ζηελ παγθφζκη-

α αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο Maged Abu Sidira, επηθε-

θαιήο ηνπ Γηεζλνχο Σνπξηζηηθνχ Σνκέα ζην ETPB, πα-

ξεπξέζεθε επίζεο ζηηο ζπλαληήζεηο.  

πγθεθξηκέλα, ην ETPB ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη κηα ζεηξά 

δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε κεγάινπο 

δηεζλείο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο, ηδίσο ηε Γεξκαλία, ηελ Αγγιία, ηε Μπελεινχμ 

θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Δλ κέζω δεύηεξνπ θύκαηνο, ε Αίγππηνο μεθηλά ηελ 

πξνώζεζε ηνπξηζηηθώλ ηαμηδηώλ  

ηε κέζε ελφο ηζρπξνχ δεχηεξνπ θχκαηνο, ην αηγππηηαθφ 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλαθνίλσζε πξσηνβνπιία γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ, κε ηίηιν «Υεηκψλαο 

ζηελ Αίγππην», ε νπνία ζα μεθηλήζεη ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 

θαη ζα ιήμεη ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ. Ζ πξνψζεζε είλαη πξν-

τφλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ ππνπξγψλ Αεξνπνξίαο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ζσκαηεί-

σλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδσνγνλεζεί ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ηεο Αηγχπηνπ. Πεξηιακβάλεη πηήζεηο κε 

έθπησζε, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ EgyptAir, θαζψο 

θαη πξνζθνξέο μελνδνρείσλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξη-

ζκνχο ηεο ρψξαο. Ζ EgyptAir έρεη επίζεο έθπησζε 20% 

ζε φιεο ηηο δηεζλείο πηήζεηο πξνο θαη απφ ηελ Αίγππην, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

ηεο EgyptAir Holding Company Roshdy Zakaria. Οη πε-

ιάηεο πνπ αλαρσξνχλ απφ ηελ Αίγππην κπνξνχλ λα ρξε-

ζηκνπνηήζνπλ ηελ έθπησζε φηαλ αγνξάδνπλ εηζηηήξηα 

απφ ηψξα έσο ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ, ελψ ε έθπησζε ζα ζπ-

λερηζηεί γηα φζνπο έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Αίγπ-

πην έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ. Ζ EgyptAir είπε φηη νη πειά-

ηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ θξάηεζε θαη λα αγνξάζνπλ εηζη-

ηήξηα κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο εηαηξείαο, ή επηθνηλσλψ-

ληαο κε ην θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζην 1717 ζην 

θηλεηφ θαη 090070000 ζην ζηαζεξφ, ή λα επηζθέπηνληαη 

ηα γξαθεία ηεο EgyptAir. Όινη νη επηβάηεο πνπ έξρνληαη 

ζηελ Αίγππην πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

εμέηαζεο PCR κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα 72 ψξεο πξηλ 

απφ ηελ άθημε ηεο πηήζεο. 

Πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θνξνλατνχ, ν ηνπξηζκφο α-

ληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 11,9% ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αη-

γχπηνπ. Απφ ηνλ Μάξηην, έρνπλ ραζεί πάλσ απφ 150 εθα-

ηνκκχξηα ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Μφλν ζηνλ ηνκέα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, νη εηδηθνί π-

πνιφγηζαλ απψιεηα 9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο.  

 Δ Λ Ι Γ Α  1 5  



 

 

 
Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 2 1  

 

ΟΤΓΑΝ 
 
Σν νπδάλ θαη νη Ηλωκέλεο Πνιηηείεο ζπκθωλνύλ γηα 

ηελ από θνηλνύ αλάπηπμε ηεο γεωξγηθήο ηερλνινγίαο 

Σν ζνπδαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζπκθψλεζαλ λα εδξαηψζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κέζσ 

ζχγρξνλσλ ακεξηθαληθψλ ηερλνινγηψλ ζην νπδάλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε κεγάια ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα, γηα ην 

άλνηγκα λέσλ νξηδφλησλ, εηδηθά ζηηο ηδησηηθέο γεσξγηθέο 

επελδχζεηο γηα πξνζζήθε -αμίαο θαη ζην πεδίν ηεο ηερλν-

ινγίαο άξδεπζεο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα ηνπ νπδάλ. Ζ ζπκθσλία πξαγκαην-

πνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κεηαμχ ηεο Τ-

πνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ, Γξ. 

Hiba Mohamed Ali, κε ηνλ Μφληκν Αληηπξφζσπν ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηηο Τπεξεζίεο Σξνθίκσλ θαη Γε-

σξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Ρψκε, πξέζβε Kip 

Tom, παξνπζία ηνπ αλαπιεξσηή πθππνπξγνχ Πξνγξακ-

καηηζκνχ, θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηξαηεγνχ Αθγαληζηάλ 

ζην νπδάλ, ηνπ Brian Shawkan θαη ηνπ Γηεπζπληή Απν-

ζηνιήο USAID. Ο Γξ Hiba επεζήκαλε φηη ε κεηαβαηηθή 

θπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ 

ηνκέα, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νη-

θνλνκίαο ηνπ νπδάλ θαη ην επίθεληξν ηεο αλαγέλλεζεο 

ηνπ νπδάλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αλαπηπρζεί κε 

ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ επίηεπμε 

πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ζηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. 

Γήισζε φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζα 

ζπκβάιεη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

λένπο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ, ην Cape Tom επαίλεζε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ νπδάλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, επηζεκαίλνληαο 

ηνπο ηεξάζηηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ζηε 

ρψξα. 

ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 
 

 Ζ Αλψηαηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή 
Γηάζθεςε θαη Έθζεζε Πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ 
(EGYPS 2021) αλαθνίλσζε φηη ην Πέκπην (5ν) 
ζπλέδξην θαη έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηηο 31 Μαΐνπ έωο ηηο 2 Ινπλίνπ 2021 ζην Κάη-
ξν. https://www.egyps.com/media/8218259/22-9
-2020-egyps-2021-event-brochure-22092020.pdf  

 

 Ζ Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην ησλ θιάδσλ 
δνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ “Big 5 Con-
struct Egypt 2021” ζα ιάβεη ρψξα ζην δηάζηε-
κα 26-29 Ινπλίνπ 2021 ζην παιαηφ Γηεζλέο Δθ-
ζεζηαθφ & πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Καΐξνπ 
(Cairo International Convention Centre – CICC), 
ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο.  

 

 Ζ 3ε Γηεζλήο Έθζεζε Καιιπληηθψλ “Egy Beau-
ty Expo 2021”, ζα ιάβεη ρψξα ζην δηάζηεκα 23-
25 Οθηωβξίνπ 2021 ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέ-
ληξν ηνπ Καΐξνπ ζην Nasr City (Cairo Interna-
tional Conferences Center – CICC).  
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ 

Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  

Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com,  

admin@greekchambercairo.com  
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
18, Aisha El Taymoureya, Garden City 

Cairo - Egypt  
Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

ana-xora/office/811 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 

18,6000
18,7000
18,8000
18,9000
19,0000
19,1000
19,2000
19,3000
19,4000

Ιανουάριοσ 2021: Συναλλαγματική 
ιςοτιμία € - EGP 

Ιανουάριος 2021: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP 

15,5400
15,5600
15,5800
15,6000
15,6200
15,6400
15,6600
15,6800

Ιανουάριοσ 2021: Συναλλαγματική 
ιςοτιμία USD - EGP 

Ιανουάριος 2021: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP 

10200

10400

10600

10800

11000

11200

11400

11600

11800

3
/1

/2
0

2
1

4
/1

/2
0

2
1

5
/1

/2
0

2
1

6
/1

/2
0

2
1

7
/1

/2
0

2
1

8
/1

/2
0

2
1

9
/1

/2
0

2
1

1
0

/
1

/
2

0
2

1

1
1

/
1

/
2

0
2

1

1
2

/
1

/
2

0
2

1

1
3

/
1

/
2

0
2

1

1
4

/
1

/
2

0
2

1

1
5

/
1

/
2

0
2

1

1
6

/
1

/
2

0
2

1

1
7

/
1

/
2

0
2

1

1
8

/
1

/
2

0
2

1

1
9

/
1

/
2

0
2

1

2
0

/
1

/
2

0
2

1

2
1

/
1

/
2

0
2

1

2
2

/
1

/
2

0
2

1

2
3

/
1

/
2

0
2

1

2
4

/
1

/
2

0
2

1

2
5

/
1

/
2

0
2

1

2
6

/
1

/
2

0
2

1

2
7

/
1

/
2

0
2

1

2
8

/
1

/
2

0
2

1

2
9

/
1

/
2

0
2

1

3
0

/
1

/
2

0
2

1

3
1

/
1

/
2

0
2

1

Ιανουάριοσ 2021: Κεντρικόσ δείκτησ EGX30 Χρηματιςτηρίου 
Αιγφπτου 


