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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (18-27/6/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Έγθξηζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ από ην αηγππηηαθό θνηλνβνύιην 

ηηο 24/6, ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), ν νπνίνο πξνβιέπεη ζπλνιηθφ χςνο δαπαλψλ 

EGP1,574 ηξηζ., ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 7,2% ηνπ ΑΔΠ, πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

2% ηνπ ΑΔΠ, κέγεζνο ΑΔΠ EGP6,163 ηξηζ. θαη ξπζκφ αλάπηπμεο 6%. χκθσλα κε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 

2019/20 πεξηιακβάλεη «αλεπαλάιεπηνπ κεγέζνπο» απμήζεηο ζηα θξαηηθά θνλδχιηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία, αλεβάδνληάο ηα ζην επίπεδν ησλ EGP326,8 δηζ. Όπσο αλέθεξε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν λένο πξνυπνινγηζκφο παξνπζηάδεη επίζεο απμεκέλεο δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο θαη επηδνκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ζην επίπεδν ησλ EGP301 δηζ. Ο 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισζε εμάιινπ φηη νη πξνγξακκαηηδφκελεο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα 

κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αλέξρνληαη ζε EGP327,7 δηζ. (πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε 

ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο), ελψ εθείλεο γηα θξαηηθέο επηδνηήζεηο αλέξρνληαη ζε πιεζίνλ 

ησλ EGP150 δηζ. Δμ απηψλ, θνλδχιηα EGP89,75 δηζ. αθνξνχλ επηδνηήζεηο ηξνθίκσλ, 

θνλδχιηα EGP52,96 δηζ. γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ (κεησκέλεο θαηά πιεζίνλ ησλ EGP37 

δηζ. ζπγθξηλφκελεο πξνο ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο), θαζψο επίζεο θνλδχιηα EGP4 δηζ. γηα 

επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, EGP1 δηζ. γηα επηδνηήζεηο πδξνδφηεζεο θαη EGP3,5 δηζ. 

γηα επηδνηήζεηο ζχλδεζεο 1,3 εθαη. λνηθνθπξηψλ κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, 

αληίζηνηρα. 

 

ηνηρεία από ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Maait ζην Bloomberg 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο Ηνπλίνπ κε ζπλέληεπμε πνπ 

παξαρψξεζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην δηεζλέο δίθηπν επηρεηξεκαηηθψλ 

εηδήζεσλ Bloomberg. πγθεθξηκέλα, ν θ. Maait αλέθεξε πσο ε θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε 

ζπλνκηιίεο κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη πνηεο 

είλαη νη δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο απηνχ 

ζηελ Αίγππην, φρη σζηφζν κε ηε κνξθή παξνρήο λένπ δαλείνπ, κεηά ηελ επηθείκελε ιήμε 

ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κε ζπλνιηθά 

θεθάιαηα $12 δηζ. Καηά ηνλ θ. Maait, ε θπβέξλεζε ειπίδεη λα θζάζεη ζε ζπκθσλία κε ην 

Σακείν έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, ζπκπιεξψλνληαο φηη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζα παξακείλνπλ ζηελ θνξπθή ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ, ν κεγάινο βξεηαληθφο ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο 

Standard Chartered εθηίκεζε φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζα 

«παξακείλεη» ζηελ Αίγππην κεηά ηελ νινθιήξσζε –αξγφηεξα θέηνο- ηεο πεξηφδνπ ηεο 

ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα, κε ξφιν παξαθνινχζεζεο ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξνρήο ζπκβνπιψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε, θαη, 

ελδερνκέλσο παξνρήο πξνιεπηηθήο γξακκήο ξεπζηφηεηαο, σο κέζνπ θαζεζπραζκνχ θαη 

ελζάξξπλζεο ησλ επελδπηψλ.  

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ επηβεβαίσζε φηη ε Αίγππηνο πξνγξακκαηίδεη λα εθδψζεη θαη 

δηαζέζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο θξαηηθά νκφινγα ζε μέλν λφκηζκα ζπλνιηθνχ χςνπο κεηαμχ 

$4 θαη $7 δηζ., ζπκπιεξψλνληαο σζηφζν φηη ε αθξηβήο αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ ηειηθά ζα 

εθδνζνχλ ζα εμαξηεζεί απφ πνιινχο πξφζζεηνπο παξάγνληεο, ελλνψληαο πξνθαλψο, κεηαμχ 

απηψλ, ην χςνο ησλ πξνζθεξφκελσλ απνδφζεσλ. Καηά ηνλ θ. Maait, ε ηξέρνπζα αμία ηνπ 

αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ ρξένπο εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλέξρεηαη ζε $18,7 δηζ., έλαληη 

$12,3 δηζ. ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη ελ πξνθεηκέλσ φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ παξνπζίαζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο Μαΐνπ ε αμία 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζε $17,6 δηζ.   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θπξώλεη ηελ αύμεζε κηζζώλ & ζπληάμεσλ από 1
ε
 Ινπιίνπ 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ εμαγγειηψλ ηνπ ζην ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο 

Πξφεδξνο θ. Al Sisi επηθχξσζε λνκνζεζία γηα ηελ αχμεζε θαηά 15% ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

ζπληάμεσλ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο 

αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ νη δεκφζηνη ππάιιεινη 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζα απνιαχνπλ πεξηνδηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7% επί ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ, θαζψο θαη κεληαίν “bonus” ηεο ηάμεσο ησλ EGP150, ελψ νη ππάιιεινη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα ιάβνπλ απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. 

 

Οη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή εληαίνπ ΑΦΜ 

Όπσο ζεκείσζε ζηα κέζα Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αηγππηηαθέο 

θνξνινγηθέο Αξρέο έρνπλ μεθηλήζεη, απφ ηελ 1/6, λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα εληαίνπ αξηζκνχ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ), ν νπνίνο ζα αθνινπζεί ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο πάζεο 

θχζεσο θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο Αξρέο, είηε πξφθεηηαη γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο, 

ή γηα εηδηθνχο θφξνπο (ΦΠΑ θ.α.). Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θαζηέξσζε ηνπ 

εληαίνπ ΑΦΜ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο ππ’ αξηζ. 729/2018, πεξί 

εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ο εληαίνο ΑΦΜ ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο κέρξη πξφηηλνο ηζρχνληεο αξηζκνχο θνξνινγηθψλ κεηξψσλ, νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαλ, πέξαλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη κε ηηο θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνζέζεηο, θαζηζηψληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο αξθεηά πνιχπινθε. Καηά 

ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Φνξνινγηθήο Αξρήο, θ. Hussein, ε θαζηέξσζε εληαίνπ 

ΑΦΜ αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, κεηαμχ άιισλ, ην έξγν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνκαηνπνηεκέλε 

πιεξνθφξεζε πνπ ζα ηνπο παξέρεηαη κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.     

 

Ιθαλνπνηεκέλε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε από ζεηηθά δηεζλή δεκνζηεύκαηα 

ηηο 17/6, κε αλαθνίλσζή ηνπ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εμέθξαζε ηε βαζηά ηθαλνπνίεζή ηνπ 

αλαθνξηθά κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ έγθπξνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ 

πξαθηνξείνπ Bloomberg, κε βάζε ηελ νπνία ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 

πεξηζζφηεξν αλζεθηηθψλ θαη επέιηθησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε, πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δεχηεξε ζέζε, πίζσ απφ ηηο Φηιηππίλεο, επί ζπλφινπ 21 αλαδπφκελσλ 

νηθνλνκηψλ. Καηά ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξαθηνξείνπ Bloomberg 

βαζίζηεθαλ ζε πξαγκαηηθά ζεηηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Αηγχπηνπ, φπσο ν πςειφο 

ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, ε ελίζρπζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ε 

κεγάιε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ζηηο πξφζθαηεο 

αλαβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο απφ κεγάινπο δηεζλείο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο. Σν αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζπκπιήξσζε φηη ζηελ παξνχζα θάζε ε 

ρψξα απνιακβάλεη ηα πςειφηεξα επίπεδα δηεζλψλ αμηνινγήζεσλ ηνπ αμηφρξενχ ηεο απφ ηελ 

επνρή ηνπ 2011, έπεηηα απφ ηηο αλαβαζκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο 

Standard & Poor’s (ην Μάην 2018), Fitch (ην Μάξηην 2019) θαη Moody’s (ηνλ Απξίιην 

2019). 

 

Δπίζεκεο επηζθέςεηο Αηγύπηηνπ Πξνέδξνπ ζε Λεπθνξσζία θαη Ρνπκαλία 

ην δηάζηεκα 16-19/6, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi πξαγκαηνπνίεζε δηαδνρηθέο 

επίζεκεο επηζθέςεηο ζηε Λεπθνξσζία θαη ηε Ρνπκαλία, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

αζρνιήζεθε αξθεηά εθηελψο ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο. 

Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Λεπθνξσζία, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ 

θ. Shoukry, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, ν 

Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ, Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Lukashenko, 

κε πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη 

κε εθπξνζψπνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ γίγλεζζαη θαη επηθεθαιήο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ρψξαο. Κχξην αληηθείκελν ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ είρε ν θ. Al Sisi ππήξμε ε πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 
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εληαηηθνπνηεζεί, ηδηαίηεξα ζηε ζπκπαξαγσγή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ 

ζηελ Αίγππην, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ 

Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. Οη ζπδεηήζεηο ηνπ 

Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζε λέεο 

ζπλεξγαζίεο γηα ηε ζπκπαξαγσγή νρεκάησλ, θαζψο επίζεο ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

ζηνλ θιάδν αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη αγξνβηνκεραλίαο, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο, βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

επίζθεςεο Al Sisi ζηε Λεπθνξσζία ππήξμαλ επίζεο ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, αιιά θαη 

ηνπξηζηηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα ζηελ Αίγππην. Καηά ηε ζπλάληεζή ηνπο, νη 

Πξφεδξνη ησλ δχν ρσξψλ ππέγξαςαλ ζεηξά ζπκθσληψλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ 

άιισλ, ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ, επελδχζεσλ, πεξηβάιινληνο, πδάηηλσλ πφξσλ, 

γεσξγίαο, αζιεηηζκνχ, ζηξαηησηηθήο παξαγσγήο, εθπαίδεπζεο, επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

νηθνλνκηθψλ & πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μηλζθ θαη ηεο 

αηγππηηαθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννηίνπ ηλά, ζχκθσλα πάληα κε ηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία. 

Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο ππέγξαςε κε ηε ιεπθνξσζηθή πιεπξά 3 κλεκφληα πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε 

δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο πξνηχπσλ θαη ειέγρσλ 

πνηφηεηαο πξντφλησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ επίζθεςε ζηε Ρνπκαλία, ν θ. Al Sisi ζπλαληήζεθε ζηηο 19/6 κε ην Ρνπκάλν 

νκφινγφ ηνπ, θ Iohannis, ηνλίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο Αηγχπηνπ λα εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε ηε Ρνπκαλία ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαληηθή 

εμέιημε πνπ ζεκεηψζεθε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ, 

ηδηαίηεξα ζηνπο δηαθφξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο 

αλαθέξζεθε ζηα επηηεχγκαηα ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα κεγάια εζληθά 

αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζηε ρψξα. Ο θ. Al Sisi εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

αηγππηηαθήο πιεπξάο γηα επίηεπμε πνηνηηθνχ άικαηνο ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία, ηδίσο κέζσ 

ελζάξξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ δχν ρσξψλ, κε αχμεζε 

ηνπ φγθνπ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ εθαηέξσζελ ξνψλ επελδχζεσλ. Ζ 

αηγππηηαθή πιεπξά ηφληζε εμάιινπ ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπλφδνπ ηεο κηθηήο επηηξνπήο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, επηζηεκνληθήο & ηερληθήο 

ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ρνπκαλίαο πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη ηνπξηζκνχ. Καηά 

ηε ζπλάληεζε ησλ δχν εγεηψλ ζπκθσλήζεθε εμάιινπ λα ζπλερίζεη ε Ρνπκαλία ηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ Αίγππην, αιιά θαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ Δ.Δ. θαη Αηγχπηνπ. ε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην Βνπθνπξέζηη ζηηο 19/6, ν 

Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εμέθξαζε ηθαλνπνίεζε ηφζν γηα ηελ πξφζθαηε εθθίλεζε απ’ επζείαο 

ηαθηηθήο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, φζν θαη γηα ηε ζεακαηηθή αχμεζε 

ησλ ξνπκαληθψλ πηήζεσλ charter πξνο ηνπο δεκνθηιείο αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο ζηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα (ζπγθεθξηκέλα, πξνο Hurghada θαη Sharm El Sheikh).  

 

Δπελδπηηθό roadshow γηα πξνώζεζε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Alexandria Containers 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ην πξψην ζθέινο ηνπ επελδπηηθνχ 

roadshow γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζζεηεο κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ 

Alexandria Containers & Cargo Handling Company (ACCH) ζηηο αγνξέο ηνπ Νηνπκπάη θαη 

ηνπ Λνλδίλνπ, νινθιεξψζεθε πξφζθαηα κε ζρεηηθή επηηπρία. Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο EFG 

Hermes θαη Citi, νη νπνίεο ρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπ νκίινπ ζην ρξεκαηηζηήξην (κεξίδην 30% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), ζπλαληήζεθαλ κε ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο πνπ ηνπο έζεζαλ 

αξθεηά «πηεζηηθά» εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θεξδνθνξία, ην απνζεκαηηθφ θαη ηε 

κεηνρηθή δηάξζξσζε ηνπ νκίινπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηνλ Ηνχιην πξφθεηηαη λα 
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πινπνηεζεί ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ επελδπηηθνχ roadshow γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νκίινπ 

ACCH, απηή ηε θνξά ζηηο ΖΠΑ. 

 

Πξόζζεηα ζρέδηα ηδησηηθνπνηήζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ 2019 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη 

λα δηαζέζεη κεξίδην 10% έσο 15% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ e-Finance, 

ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο, εληφο ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ζην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ 

«θχκαηνο» κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο e-

Finance δηα αξρηθήο δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO) αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ζεκεξηλνί κέηνρνη δελ 

ελδηαθέξνληαη λα απνρσξήζνπλ ή εθρσξήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε θξαηηθή 

National Investment Bank θαηέρεη ην 69% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο e-Finance, ελψ 

κεξίδηα 9% θαηέρνπλ έθαζηνο ησλ νκίισλ National Bank of Egypt (NBE), Egyptian Banks 

Company (EBC) θαη Egyptian Company for Investment Projects. 

Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ φηη έρνπλ μεθηλήζεη νη 

πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ πξνζθνξά πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 

θξαηηθνχ νκίινπ Sidi Kerir Petrochemicals ζην ρξεκαηηζηήξην, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν 

επελδπηηθφο φκηινο NI Capital. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζρεηηθά «θνληηλέο» απφ 

απφςεσο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εκθαλίδνληαη επίζεο νη κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο ηφζν ηεο 

Alexandria Containers & Cargo Handling Company (ACCH), φζν θαη ηεο Abu Qir 

Fertilizers, πνπ αλακέλνπλ φκσο ηηο εηζεγήζεηο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο ηηο 

δηαρεηξίδνληαη, ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.   

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ νινθιεξώλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία ΓΙΣ 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, φπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

νινθιήξσζε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο ζπκπξάμεηο 

δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. εκεηψλεηαη φηη ην ζρεηηθφ πξνθαηαξθηηθφ λνκνζρέδην έρεη ήδε 

ιάβεη ηελ θαη’ αξρήλ έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην ηέινο ηνπ 2018, ελψ έθηνηε 

δηελεξγνχληαη νξηζκέλεο πξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ ηξνπνπνηεκέλε λνκνζεζία γηα ηηο 

ζπκπξάμεηο αλακέλεηαη λα θαζηεξψζεη λένπο κεραληζκνχο γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ 

θαη ηηο αλαζέζεηο έξγσλ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνπο ζρεηηθνχο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο, ελψ 

ζα επηηξέπεη επίζεο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα ππνβάιινπλ «απηφθιεηεο» 

πξνζθνξέο, αιιά θαη ζην θξάηνο λα δηαπξαγκαηεχεηαη απ’ επζείαο κε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα 

αλάζεζε έξγσλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ ππνβάιεη κνλαδηθέο πξνζθνξέο ζην 

πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ. Σέινο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα δχλαηαη λα 

κεηέρεη ζε κεγαιχηεξν θάζκα κεγάισλ έξγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, επηθεληξσκέλσλ 

πάληνηε ζηνπο θιάδνπο ππνδνκψλ, δεκφζησλ θαη θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ. 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί ζπκκεηνρήο Αηγύπηνπ ζε δηάζθεςε γηα ην εηξελεπηηθό ζρέδην ηεο 

ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο γηα ηε Μ. Αλαηνιή 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, πέξαλ ηνπ πνιηηηθνχ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε 

αξθεηά εθηεηακέλα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ ζε δηάζθεςε ζηε Μαλάκα ηνπ Μπαρξέηλ 

θαηά ην δηάζηεκα 25 & 26/6, θαηά ηελ νπνία αλακέλεηαη λα απνθαιπθζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο 

εηξελεπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο γηα ηε Μ. Αλαηνιή, ζπλνδεπφκελνπ απφ 

αλαπηπμηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, κε ηίηιν “Mideast Peace to Prosperity”. χκθσλα κε ηα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, απφ ην ζπλνιηθφ παθέην ακεξηθαληθψλ αλαπηπμηαθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ Παιαηζηίλε, ην Λίβαλν, ηελ Ηνξδαλία θαη ηελ Αίγππην πνπ 

πεξηιακβάλεη ην εηξελεπηηθφ ζρέδην, χςνπο $50 δηζ., ε Αίγππηνο αλακέλεηαη λα 

απνξξνθήζεη θεθάιαηα $9,16 δηζ., ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

παιαηζηηληαθή πιεπξά έρεη ήδε «απνθεξχμεη» ην εηξελεπηηθφ – αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηεο 

ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο.  

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη ακεξηθαληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην, ζην 

πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ, αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε θνλδχιηα $5 δηζ. ζηνλ ηνκέα ππνδνκψλ 
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κεηαθνξψλ, $1,5 δηζ. πξνο ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ αλάδεημεο ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ 

θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην, $2 δηζ. γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηε ρεξζφλεζν ηλά, $500 εθαη. 

γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ αθηψλ ηεο Δξπζξάο 

Θάιαζζαο, $125 εθαη. γηα ρξεκαηνδνηήζεηο αηγππηηαθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

ηνπ ακεξηθαληθνχ OPIC (Overseas Private Investment Corporation), $30 εθαη. γηα 

αλαβάζκηζε ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο θαη $12 

εθαη. γηα ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κεηαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηε Γάδα. 

Δπηπιένλ, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ακεξηθαληθή δέζκεπζε, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ, γηα αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ δσλψλ QIZ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Αίγππην (Qualified Industrial Zones, ήηνη ειεχζεξσλ «κεηθηψλ» βηνκεραληθψλ δσλψλ 

Αηγχπηνπ-Ηζξαήι) θαη ησλ ηζξαειηλψλ – παιαηζηηληαθψλ εδαθψλ.  

χκθσλα πάλησο κε αλαθνξέο ηνπ αηγππηηαθνχ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζηηο 27/6, ην σο άλσ 

ακεξηθαληθφ ζρέδην απέηπρε λα ζπγθεληξψζεη ηελ απαξαίηεηε πνιηηηθή ζηήξημε ζηε 

δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο ζηε Μαλάκα, θαζψο αξθεηά απφ ηα κεηέρνληα κέξε εμέθξαζαλ ηελ 

άπνςε φηη πξνηνχ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε αλαπηπμηαθνχ / επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη επηηεπρζεί πνιηηηθή ιχζε 

ζηελ ηζξαειηλν-παιαηζηηληαθή δηέλεμε. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε επίζεο 

ηελ εμαηξεηηθά ρακειή ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε δηάζθεςε. 

 

Σν αηγππηηαθό θνηλνβνύιην εγθξίλεη ησλ πξώην αηγππηηαθό λόκν πεξί πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

ηηο 17/6, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ -πξψην ζηα ρξνληθά- εγρψξην λφκν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ζα αθνξά φινπο ηνπο Αηγχπηηνπο πνιίηεο, 

θαζψο θαη ηνπο ππεθφνπο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζηελ Αίγππην. Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία 

πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ ηήξεζε θαη 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνιηηψλ απφ δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, πξνβιέπνληαο κάιηζηα πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη απφ θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ, έσο επηβνιή πξνζηίκσλ κεηαμχ 

EGP100.000 θαη EGP 1 εθαη.     

 

Η Αίγππηνο κεηέρεη ζηε ζύλνδν θνξπθήο ηεο νκάδαο G20 ζηελ Οζάθα 

Όπσο αλέθεξε ζηηο 26/6 ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi 

αλαρψξεζε γηα ηελ Ηαπσλία, πξνθεηκέλνπ λα κεηάζρεη, εθπξνζσπψληαο ηελ Αίγππην, αιιά 

θαη ηα 54 θξάηε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο νκάδαο 

ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Osaka ηεο Ηαπσλίαο, 

θαηά ην δηήκεξν 28-29/6. Καηά ηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία, βαζηθνί ζθνπνί ηεο αηγππηηαθήο 

ζπκκεηνρήο είλαη αθ’ ελφο ε ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ηαπσλίαο γηα ηελ 

πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη αθ’ εηέξνπ ε ελδπλάκσζε ηεο ηαπσληθήο 

ζηήξημεο ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θάζε είδνπο ππνδνκψλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. Δγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη, ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi ζηελ Osaka, 

αλακέλεηαη ζην πεξηζψξην ηεο ζπλφδνπ λα έρεη επαθέο κε ζεηξά επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, 

θπξίσο κε ζθνπφ λα ηηο ελεκεξψζεη γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο εθδφζεηο αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ 

ζε γηνπάλ θαη γηέλ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ: ηνλ Οθηώβξην 2019 ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Banque du 

Caire 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θ. 

Amer, ηνλ Οθηψβξην 2019 πξφθεηηαη λα εηζαρζεί –κέζσ αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO)- 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ κεξίδην 30% έσο 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κεγάιεο 

θξαηηθήο ηξάπεδαο –ζπγαηξηθήο ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο ζηε ρψξα, Banque Misr- Banque 

du Caire. Καηά ηνλ θ. Amer, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο πξνζθνξάο κεηνρψλ ηεο Banque du Caire 
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ζην Υξεκαηηζηήξην δελ είλαη εηζπξαθηηθφο, αιιά ε εμπγίαλζε ηεο ηξάπεδαο θαη ε 

ππνζηήξημε ηεο πεξαηηέξσ κεγέζπλζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε απηφ. Νσξίηεξα, ν δηνηθεηήο ηεο Banque du Caire, θ. Fayed, είρε πξνβιέςεη 

φηη πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ζην Υξεκαηηζηήξην κεξίδην κεηαμχ 20% θαη 30% ησλ κεηνρψλ ηεο 

ηξάπεδαο, εθηηκψληαο ηαπηφρξνλα ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ ζε κεηαμχ $300 θαη $400 

εθαη. Ο θ. Fayed είρε επίζεο απνθαιχςεη φηη ε δηνίθεζε ηεο Banque du Caire ζθέπηεηαη 

αθφκε ηελ εηζαγσγή ηεο κεηνρήο ηεο ηξάπεδαο –δηα ηεο δηελέξγεηαο αξρηθψλ δεκνζίσλ 

πξνζθνξψλ (IPOs)- ζην Υξεκαηηζηήξην Λνλδίλνπ, ή θαη ζε άιιεο ρξεκαηαγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. εκεηψλεηαη φηη αλάδνρνη ηνπ έξγνπ δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο Banque du Caire 

ζην Υξεκαηηζηήξην είλαη νη κεγάιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο EFG Hermes θαη HSBC. 

Παξεκπηπηφλησο, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. Amer, ζε ζπλέρεηα παιαηφηεξσλ 

δειψζεψλ ηνπ, ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, πεξί πψιεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ 

United Bank ζε κεγάιν ακεξηθαληθφ επελδπηηθφ ηακείν θαη νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο 

ζπλαιιαγήο εληφο πεξηφδνπ ηξηκήλνπ, απνθάιπςε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη δερζεί 

κέρξη ηψξα 3 πξνζθνξέο, ελψ αλακέλεη λα ιάβεη θαη πξφζζεηεο ηέηνηεο, θαηά ην πξνζερέο 

δηάζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ε United Bank δεκηνπξγήζεθε ην 2006, φηαλ ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα Αηγχπηνπ –πνπ ζήκεξα θαηέρεη ην 99,9% ησλ κεηνρψλ απηήο- ζπγρψλεπζε 3 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ εθείλε ηελ επνρή βξίζθνληαλ αληηκέησπα κε ηε ρξενθνπία, 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ Islamic Bank for Development & Investment, ηε Nile Bank θαη ηελ 

United Egyptian, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ. 

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα εθδίδεη θαλνληζκό γηα ηε ιεηηνπξγία παξόρσλ ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) 

εμέδσζε ηνλ νξηζηηθφ θαλνληζκφ, θαζψο θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο. Σν σο άλσ ζεζκηθφ πιαίζην θξίζεθε απνιχησο απαξαίηεην απφ ηε CBE, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κε ην ζσζηφ ηξφπν έλα απνηειεζκαηηθφ εγρψξην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ελζάξξπλζεο απηψλ πνπ 

πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. ηφρν ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο απνηειεί ε θαηά ην 

δπλαηφλ αχμεζε ηεο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αλεπίζεκν πιαίζην, εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην εηζάγεη ηηο έλλνηεο ησλ παξφρσλ νινθιεξσκέλσλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξαπεδψλ (“technical payment aggregators”) 

θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ δηεπθφιπλζεο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

ηξαπεδψλ (“payment facilitators”), γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ 

ηερλνινγηθψλ πιαηθνξκψλ, κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εκπφξνπο.       

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε γηα δεκηνπξγία λένπ θεληξηθνύ απνζεηεξίνπ αμηώλ 

ηηο 21/6, νη νηθνλνκηθνί ππνπξγνί ηεο θπβέξλεζεο ελέθξηλαλ ηε δεκηνπξγία λέαο θξαηηθήο 

εηαηξείαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ, κε ξφιν λα δηαρεηξίδεηαη –

κεηαμχ άιισλ- φιεο ηηο εθδφζεηο ηίηισλ θξαηηθνχ ρξένπο, θαζψο θαη ηηο εθθαζαξίζεηο 

απηψλ, αιιά θαη λα ζπιιέγεη ηνπο θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ εθδφζεηο. Δίρε 

πξνεγεζεί έγθξηζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial Regulatory Authority – FRA), ηεο ζπλνιηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηφζν δεκφζησλ, φζν θαη ηδησηηθψλ απνζεηεξίσλ αμηψλ ζηε ρψξα. Ζ λέα 

θξαηηθή εηαηξεία ζα δηαζέηεη θεθάιαην χςνπο EGP100 εθαη., κεξίδην 60% ηνπ νπνίνπ 

αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ελψ κεξίδηα 20% 

θαη 20% αλακέλεηαη λα θαηαβάινπλ, αληίζηνηρα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην 

πθηζηάκελν ζήκεξα απνζεηήξην αμηψλ Misr for Central Clearing, Depository and Registry 

(MCDR). Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ θξαηηθψλ 

ηίηισλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ.   
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Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Ηνπλίνπ ε FRA ελέθξηλε 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηδησηηθψλ 

απνζεηεξίσλ ηίηισλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, ψζηε απηά λα 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ άδεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη ζην εμήο θαη ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο (“futures contracts”).       

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ζην ηέινο Ηνπλίνπ επηζθέθζεθε ηελ 

Αίγππην θιηκάθην ηνπ δηεζλνχο θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ αμηψλ κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο, 

Euroclear, κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ ππεγξάθε 

ζηελ Οπάζηγθηνλ ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην. Σν ελ ιφγσ κλεκφλην ζα επηηξέςεη ηε 

ζπκπεξίιεςε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κεηαμχ ησλ 

ρξενγξάθσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Euroclear, δηεπθνιχλνληαο ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα 

πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα 

εθθξαζκέλα ζε ιίξεο. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη ε έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

Euroclear, ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ 2019.   

 

Οη μέλεο επελδύζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα απμεκέλεο ζε EGP265,62 δηζ. ηνλ 

Απξίιην 2019 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα μέλα θεθάιαηα πνπ 

είλαη επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ αχμεζε 

θαηά EGP7,6 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP265,62 δηζ., 

έλαληη EGP258,02 δηζ. ην Μάξηην. ε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην 

δνιιάξην, ην χςνο ησλ μέλσλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα 

αλήιζε ζην ηέινο Απξηιίνπ ζε $16,64 δηζ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην ζε 

θξαηηθά έληνθα γξακκάηηα αλεξρφηαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ ζε EGP680,88 δηζ., έλαληη 

EGP703,51 δηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ, κε ηηο επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ λα αλέξρνληαη ζε EGP353,4 δηζ.   

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

πκκεηνρή Αηγύπηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζύλνδν θνξπθήο ΗΠΑ-Αθξηθήο 

(Μνδακβίθε, 18-21/6/2019) 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, αηγππηηαθή απνζηνιή ππφ ηελ 

Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr έιαβε κέξνο ζηε 12
ε
 

επηρεηξεκαηηθή ζχλνδν θνξπθήο ΖΠΑ-Αθξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα 

ηεο Μνδακβίθεο, Μαπνχην, θαηά ην δηάζηεκα 18-21/6. Κεληξηθφ ζέκα ηεο δηάζθεςεο ήηαλ 

ε πξνψζεζε κίαο βηψζηκεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Αθξηθήο, ελψ ηηο εξγαζίεο 

ηεο άλνημε ν Πξφεδξνο ηεο Μνδακβίθεο, θ. Nyusi. Καηά ηελ νκηιία ηεο ε Αηγχπηηα 

Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ αλέθεξε φηη ε ρψξα ηεο έρεη μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε δηεζλείο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε ζθνπφ ηελ απφ πιεπξάο 

ηνπο παξνρή ζηήξημεο ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε θα Nasr ζπλαληήζεθε, ζην πεξηζψξην ηεο 

ζπλφδνπ, κε ηελ Ακεξηθαλίδα Τθππνπξγφ Δκπνξίνπ θα Kelley, κε ηελ νπνία ζπδήηεζε 

θπξίσο ην δήηεκα ηεο ακεξηθαληθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ζε κεγάια έξγα ππνδνκψλ 

ζηελ Αθξηθή.  Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε σο άλσ δηάζθεςε πξνζθέξεη κία πιαηθφξκα ζε 

εθπξνζψπνπο θπβεξλήζεσλ, θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ ΖΠΑ 

θαη ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε 

θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ αγξνβηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα, ηελ 

πγεία, ηηο ππνδνκέο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηελ αζθάιεηα θ.α.  
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Δπίζθεςε Κνξεάηε ΤΦΤΠΔΞ, αξκόδηνπ γηα ζέκαηα νηθνλνκίαο ζηελ Αίγππην 

ηηο 19/6, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ζηελ Αίγππην ηνπ Κνξεάηε Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, 

αξκφδηνπ γηα ζέκαηα νηθνλνκίαο θ. Yun Kang Hyeon (18-21/6), πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα 

κε θεληξηθφ ζέκα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ελ ιφγσ εκεξίδα, ε νπνία ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην 

αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ηελ αηγππηηαθή ππεξεζία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(MSMEDA) θαη ην Κνξεαηηθφ Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, αλαδήηεζε 

ηξφπνπο θαη εξγαιεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνηεινχλ ηε 

«ξαρνθνθαιηά» ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, κε βαζηθφ ζηφρν, απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο, ηελ 

άληιεζε θνξεαηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζε 

πιεζψξα πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ππνπξγείσλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ, αθαδεκατθψλ, 

εξεπλεηψλ, εκπεηξνγλσκφλσλ, εηδηθψλ θαη εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηηο δχν 

ρψξεο. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Κνξεάηε Πξέζβε ζηελ Αίγππην, θ. Yoon, κε ηελ επθαηξία ηεο 

επίζθεςεο Kang Hyeon, «ε Ν. Κνξέα έρεη ήδε εκπιαθεί ελεξγά ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ 

έξγσλ ππνδνκψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, 

αιιά θαη ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηα 

ζπζηήκαηα εηζηηεξίσλ θαη ζπιινγήο εζφδσλ απφ ηα δεκφζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηηο 

πεξηνρέο Καΐξνπ θαη Αιεμάλδξεηαο». εκεηψλεηαη φηη ε Ν. Κνξέα έρεη εθνδηάζεη κε 

ζπξκνχο ηε γξακκή 1 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ελψ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ αληίζηνηρν 

εθνδηαζκφ θαη ηεο γξακκήο 3, θαζψο επίζεο έρεη αλαιάβεη απφ ην έηνο 2016 κεγάιν έξγν 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. 

Δπίζεο, κεγάιε θνξεαηηθή ηερληθή εηαηξεία εκπιέθεηαη ζηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ 

δηπιηζηεξίνπ ηεο Egyptian Refinery Company (ERC), ζηελ πεξηνρή Mostorod ηεο 

πεξηθέξεηαο Qalyubia. Ο θ. Yoon ζπκπιήξσζε φηη «ε Ν. Κνξέα αλαδεηά λέεο, πξφζζεηεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Αίγππην, εζηηαζκέλεο –αιιά φρη πεξηνξηδφκελεο- ζηνλ θιάδν 

ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο 

ρψξαο, θαη ζην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε επίζθεςε ηνπ ΤΦΤΠΔΞ θ. Kang Hyeon». 

χκθσλα κε ηνλ θ. Yoon, εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηα θνξεαηηθά επελδπηηθά ζπκθέξνληα 

ζηελ Αίγππην δηαδξακαηίδεη ε πεξηθέξεηα Beni Suef, λνηίσο ηνπ Καΐξνπ, σο «πεγή» ηερληθά 

θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηε βηνκεραλία. Όπσο αλέθεξε ν θ. Yoon, ζην 

δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δχν ζεκαληηθφηαηεο θνξεαηηθέο 

βηνκεραληθέο επελδχζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Beni Suef, ε πξψηε ζηνλ θιάδν ειεθηξνληθψλ 

(απφ ηε Samsung), ε δε δεχηεξε ζηνλ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο (απφ ηελ ULHWA 

Textiles), ελψ ε θνξεαηηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (KOICA) επξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θνξεαηηθνχ «ηερλνινγηθνχ θνιιεγίνπ» ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα. 

Σέινο, θαηά ηνλ θ. Yoon, ν αξηζκφο ησλ Κνξεαηψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ 

Αίγππην ην 2018 μεπέξαζε ηνπο 20.000, έλαληη 15.600 ην 2017, ελψ ζρεδηάδεηαη ε αχμεζε 

ησλ πηήζεσλ charter ηνπ θνξεαηηθνχ αεξνκεηαθνξέα Korean Air πξνο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ζηελ Αίγππην θαηά ηελ ακέζσο πξνζερή πεξίνδν αηρκήο (επηεκβξίνπ 2019 – 

Φεβξνπαξίνπ 2020). 

 

Δπηρεηξεκαηηθό ζπλέδξην Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην (Κάηξν, 18/6/2019)   

ηηο 18 ηξέρνληνο έιαβε ρψξα ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηνπ Καΐξνπ, ην πξψην 

Δπηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (UfM Business Forum), κε ηε 

ζπκκεηνρή πεξίπνπ 150 εθπξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα –θπξίσο 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ- ησλ θξαηψλ ηεο πξσηνβνπιίαο. Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

γεξκαληθήο θξαηηθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο / ηερληθήο ζπλεξγαζίαο GIZ, εζηηάδνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο 

θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη 

ηνπ ζπλαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο ρψξεο ηεο ζπλεξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη επξφθεηην 

γηα ην πξψην επηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην απφ 
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ην έηνο 2008, φηαλ απηή ζπζηάζεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

απνηειέζεη νξφζεκν ζηελ πνξεία ζπλεξγαζίαο πξνο ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ησλ ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Σελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζπλεδξίνπ θήξπμαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην θ. Nasser Kamel, ν 

Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Μεζνγεηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ (ASCAME) –θαζψο θαη ηεο 

Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ, αιιά θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αιεμάλδξεηαο- θ. 

Ahmed El Wakeel, ν επηθεθαιήο ηεο εδψ Γηπισκαηηθήο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβεο 

θ. Ivan Surkos θαη ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, θα Hala El-Saeed.  

ην πξψην πάλει νκηιεηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά, κεηείρε ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηψο, θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Δκπνξίνπ ηεο Έλσζεο ησλ Μεζνγεηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ (ASCAME), θ. Βαζίιεο 

Κνξθίδεο. ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπ, ν θ. Κνξθίδεο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο βφξεηαο θαη ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο 

Μεζνγείνπ, θάλνληαο κάιηζηα ιφγν γηα πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ «κεζνγεηνπνίεζεο» 

(“mediterranization”), αληί «δηεζλνπνίεζεο» (“internationalization”), κε ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, φξνπ πνπ πξνθάιεζε αίζζεζε ζην 

θνηλφ ηεο εθδήισζεο θαη ζρνιηάζηεθε ηδηαίηεξα ζεηηθά. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Πεηξαηά αλαθέξζεθε αθφκε ζηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ αληηκεηψπηζε ε ειιεληθή 

νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάλνληαο ρσξηζηή κλεία ζηνπο θεθαιαηαθνχο ειέγρνπο, 

ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ζεηηθψλ 

επηπηψζεσλ απηήο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο πεξηνρήο. Ο θ. Κνξθίδεο 

αλαθέξζεθε ζηε ζπκβνιή πνπ έρεη ην έξγν δηαπιάηπλζεο θαη επέθηαζεο ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ ζηε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά, ελψ εηζεγήζεθε εμάιινπ ηελ 

πηνζέηεζε θνηλνχ, ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (“flat rate”), ηφζν γηα ηα εηζνδήκαηα, 

φζν θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο (ΦΠΑ), απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ κεηέρνπλ ζηελ Έλσζε γηα ηε 

Μεζφγεην.          

 

Τπνρξέσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ηηο επηρεηξήζεηο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, απφ ηελ 1
ε
 ηνπ πξνζερνχο 

Οθησβξίνπ, νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δηέπνληαη απφ ηνλ επελδπηηθφ 

λφκν θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & 

Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), ζα ππνρξενχληαη λα «θνξηψλνπλ» ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζε εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο αλσηέξσ Αξρήο. 

Ζ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πεξηφδνπ 

ηξηψλ κελψλ κεηά ην ηέινο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Γεξκαλία, ππό ηνλ Π/Θ θ. Madbouly: 

ζπκθσλίεο κε γεξκαληθνύο νκίινπο γηα επελδύζεηο ζηελ Αίγππην 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ζπλνδεπφκελνο απφ κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη κεγάιε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ 

νπνία κεηείραλ εθπξφζσπνη πεξίπνπ 50 αηγππηηαθψλ νκίισλ, επηζθέθζεθε ηε Γεξκαλία, κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε γεξκαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ ζπκκεηείρε επίζεο 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ 22
νπ

 Αξαβν-Γεξκαληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Φφξνπκ πνπ δηεμήρζε ζην 

Βεξνιίλν, θαηά ην ηξηήκεξν 25-27/6 θαη ηνπ νπνίνπ ε Αίγππηνο ήηαλ θέηνο «ηηκψκελνο 

επηζθέπηεο». Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο 

ηνπ ζηε Γεξκαλία, ν θ. Madbouly ππέγξαςε ζεηξά ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο 

ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, πγείαο θαη γεσξγίαο, ελψ είρε ζεηξά επαθψλ κε κεγάινπο 

γεξκαληθνχο νκίινπο. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα ζηε Siemens 

θαη ηελ επηζπκία ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα κεγαιχηεξε εκπινθή ηεο ζηα 

ζηδεξνδξνκηθά έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζηε ρψξα, θαζψο θαη ζηε ζπκπαξαγσγή θαη 

πξνκήζεηα ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ. Αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηε ζπλάληεζε ηνπ Αηγχπηηνπ 

Π/Θ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Αξαβν-Γεξκαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, θ. Ramsauer, ν νπνίνο 
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ραξαθηήξηζε ηελ Αίγππην «κεγάιε θαη πνιιά ππνζρφκελε αγνξά γηα ηνπο Γεξκαλνχο 

επελδπηέο, θαζψο θαη πχιε γηα ηελ Αθξηθή θαη ηε Μ. Αλαηνιή».    

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ επίζθεςε Madbouly ζηε Γεξκαλία, 

ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έιπζε νξηζηηθά ηηο ρξνλίδνπζεο δηαθνξέο δχν κεγάισλ γεξκαληθψλ 

βηνκεραληψλ νρεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ηεο Mercedes-Benz θαη ηεο BMW, κε ηα αηγππηηαθά 

ηεισλεία, χςνπο EGP700 εθαη. ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη EGP55 εθαη. ζηε δεχηεξε, 

αληίζηνηρα. Ακθφηεξεο νη ελ ιφγσ δηαθνξέο αθνξνχζαλ ηε –κε νξζή, θαηά ηελ αληίιεςε 

ησλ ζηγφκελσλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ- ηεισλεηαθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εηζαγφκελσλ 

νρεκάησλ ηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηείην σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ. Όπσο 

ζεκείσζαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Mercedes-Benz, νη ηεισλεηαθέο Αξρέο 

ήδε ελέβαζαλ ην επίκαρν πνζφλ ζηνλ εδψ αληηπξφζσπφ ηεο, ζπκκνξθνχκελεο πξνο ζρεηηθή 

απφθαζε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019, ηεο θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο επίιπζεο επελδπηηθψλ 

δηαθνξψλ. 

ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο Madbouly ζηε Γεξκαλία, ζηηο 24/6 ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Nassar ππέγξαςε κλεκφλην πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

νκίινπ Mercedes-Benz ζηελ Αίγππην κε ζθνπφ ηε ζπλαξκνιφγεζε επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ, έπεηηα απφ δηάζηεκα 4 πεξίπνπ εηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε εγρψξην επελδπηή. 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν γεξκαληθφο φκηινο αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, θαηαζθεπάδνληαο εθεί θαηλνχξηα παξαγσγηθή κνλάδα, θαη, 

ελδερνκέλσο, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, εθνδηαζηηθφ θφκβν (“logistics hub”).  

Θπκίδνπκε φηη απφ ην 2014 ε Mercedes-Benz είρε κεηεγθαηαζηήζεη ηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ απφ ηελ Αίγππην ζηελ Αιγεξία, θαηαξγψληαο 

ηε ζρεηηθή γξακκή ζηα κέζα ηνπ 2015, δηαηεξψληαο σζηφζν ζηελ Αίγππην ηελ παξαγσγή 

αληαιιαθηηθψλ.  

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο θαηέγξαςε επίζεο φηη ν θ. Nassar ππέγξαςε κλεκφλην κε ην 

γεξκαληθφ φκηιν Bosch und Siemens Hausgerät (BSH), κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή 10
th

 of Ramadan 

City, ζε έθηαζε 40 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πνπ έρεη απφ πέξζη ζπκθσλήζεη λα εθρσξήζεη ε 

Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA), εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο €80 εθαη. 

θαη παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 400 ρηι. ζπζθεπψλ εηεζίσο. 

 

Δπίζθεςε Βξεηαλνύ Δκπνξηθνύ Απεζηαικέλνπ ζηελ Αίγππην 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν Βξεηαλφο Δκπνξηθφο Απεζηαικέλνο ηνπ Π/Θ γηα ηελ Αίγππην Sir 

Jeffrey Donaldson επηζθέθζεθε γηα δχν εκέξεο ην Κάηξν, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ βξεηαληθψλ νκίισλ ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ πγείαο, 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Escalla θαη AT Medics. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, επξφθεηην 

γηα ηε δέθαηε επίζθεςε ηνπ θ. Donaldson ζηελ Αίγππην ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ. 

Ο θ. Donaldson ζπλαληήζεθε, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ, κε ηνπο Αηγχπηηνπο 

Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar θαη Πεξηβάιινληνο 

θα Fouad, θαζψο επίζεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο 7 βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ νκίισλ ηνπ 

θιάδνπ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε δειψζεηο 

ηνπ θ. Donaldson, «ε ηξέρνπζα επίζθεςε ζηελ Αίγππην έρεη ζθνπφ λα θεθαιαηνπνηήζεη επί 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο επίζθεςεο, ην Μάην, ηνπ Βξεηαλνχ Τπνπξγνχ 

Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θ. Fox, θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίεο ζηνλ 

θιάδν ππεξεζηψλ πγείαο, επί ηε βάζεη ζρεηηθνχ δηκεξνχο κλεκνλίνπ πνπ έρεη ππνγξαθεί ηνλ 

Ηαλνπάξην 2019». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο είρε πξνεγεζεί νξγαλσκέλε 

επίζθεςε αληηπξνζσπείαο 6 βξεηαληθψλ νκίισλ ππεξεζηψλ πγείαο, γηα ζπλαληήζεηο κε 

ζηειέρε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν. 

 

Η Google επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν φκηινο Google ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη άκεζα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Αίγππην, πξνζιακβάλνληαο κεγάιε νκάδα ζπλεξγαηψλ 
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πξνθεηκέλνπ λα ζηειερψζεη ην γξαθείν ηνπ ζην Κάηξν. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο Google γηα ηηο αγνξέο ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, 

«πξφθεηηαη γηα ην ζεκέιην ιίζν ηεο πξνζπάζεηάο καο εγθαηάζηαζεο ζηελ Αίγππην, φπνπ 

ζθνπεχνπκε λα επεθηαζνχκε, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ην κέγεζνο ησλ ζεηηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ε αξρηθή καο πξνζπάζεηα». χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο πνπ 

δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Google πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Αίγππην ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ EGP5,2 δηζ., ελψ ν δηεζλήο 

φκηινο ζθνπεχεη, αθνχ εγθαηαζηαζεί εδψ, λα εληαηηθνπνηήζεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ ηφζν κε 

ληφπηνπο εηαίξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη κε ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, δίλνληαο 

έκθαζε ζηνπο ηνκείο ζηήξημεο ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο / επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

Γηεπζέηεζε κεγάινπ κεγέζνπο θνξνινγηθήο δηαθνξάο ηεο Global Telecom Holding 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε 

καθξφρξνλεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο θνξνινγηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ δηεζλνχο νκίινπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο Global Telecom Holding (GTH), εηζεγκέλνπ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αηγχπηνπ θαη ζπγαηξηθνχ ηνπ νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθνχ ηερλνινγηθνχ νκίινπ 

VEON, κε ηελ αηγππηηαθή εθνξία (Egyptian Tax Authority). Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ 

ππεγξάθε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαιχπηεη ηηο θνξνινγηθέο νθεηιέο ηεο GTH θαηά ηελ 

πεξίνδν απφ ην έηνο 2000 έσο ην 2018, ζπλνιηθνχ χςνπο $136 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ $53,7 

εθαη. έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε επίιπζε ηεο κεγάιεο 

θνξνινγηθήο εθθξεκφηεηαο ηεο GTH κε ηηο αηγππηηαθέο Αξρέο άλνημε ην δξφκν γηα ηελ 

εμαγνξά νιφθιεξνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο εηαηξείαο GTH.       

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Big 5 Construct Egypt 2019: εμαηξεηηθά δπλακηθόο ν αηγππηηαθόο θαηαζθεπαζηηθόο 

ηνκέαο 

χκθσλα κε δειψζεηο εθπξνζψπσλ ηεο δηνξγαλψηξηαο εηαηξείαο (DMG Events) ηεο 

κεγάιεο δηεζλνχο έθζεζεο Big 5 Construct Egypt, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα γηα δεχηεξε θνξά 

θέηνο, θαηά ην δηάζηεκα 2-4 επηεκβξίνπ, ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ 

(EIEC), ε Αίγππηνο έρεη θαηαζηεί ε πιένλ δπλακηθή θαηαζθεπαζηηθή αγνξά ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, θαζψο ππήξμε ε κφλε φπνπ νη ζπλνιηθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο δαπάλεο έρνπλ θαηαγξάςεη δηαξθή κεγέζπλζε ζην δηάζηεκα ηεο 

ηειεπηαίαο δηεηίαο, κε ζπλνιηθή αμία αλαζέζεσλ έξγσλ χςνπο πάλσ απφ $33 δηζ. ην 2018. 

Καηά ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε DMG Events, ζην δηάζηεκα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ 

έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Αίγππην θαηαζθεπαζηηθά έξγα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο χςνπο πάλσ απφ 

$20 δηζ., θαζψο θαη κεγάια έξγα ππνδνκψλ αμίαο πεξίπνπ $50 δηζ., ελψ ε ζπλνιηθή 

εθηηκψκελε αμία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη 

δελ έρνπλ αθφκε πξνρσξήζεη ζε αλαζέζεηο, αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ $300 δηζ., θέξλνληαο 

ηελ αηγππηηαθή θαηαζθεπαζηηθή αγνξά ζηελ ηξίηε ζέζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πίζσ απφ 

ηε . Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξζηλή, πξψηε έθδνζε ηεο δηεζλνχο 

έθζεζεο Big 5 Construct πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αίγππην, ζπκκεηείραλ 10 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δνκηθψλ πιηθψλ, ππφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ Enterprise Greece Invest 

& Trade. 

 

Νέν θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ εθρώξεζε γαηώλ από ηε NUCA 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλαθνίλσζε ηελ πηνζέηεζε λένπ 

κεραληζκνχ γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη εθρψξεζε γαηψλ πξνο αλάπηπμε γηα κεηθηέο ρξήζεηο, 

ζηηο λέεο ππφ θαηαζθεπή πφιεηο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην ελέθξηλε λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαλνκήο θαη 

εθρψξεζεο γαηψλ κεηθηήο ρξήζεο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ 

(NUCA). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, δχν αξκφδηα ηκήκαηα ηεο 

NUCA πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ άκεζα λα επηιέγνπλ γαίεο πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε 

επελδπηψλ ζε πεξηνρέο λέσλ πφιεσλ. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηελ Αξρή λα 



12 

 

θαηαλέκεη ηηο δηαζέζηκεο γαίεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ αλάινγα ηφζν κε ηηο 

πξνηηκήζεηο απηψλ, φζν θαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθάζηεο πεξηνρήο. Οη 

αηηήζεηο γηα ιήςε γαηψλ πξνο αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη –απφ πιεπξάο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ- απφ κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ελψ 

νη αηηνχκελνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ πξνθαηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 10% εληφο 

πεξηφδνπ 30 εκεξψλ εθ’ φζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη ζε εγρψξην λφκηζκα, ή εληφο πεξηφδνπ 60 

εκεξψλ εθ’ φζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη ζε δνιιάξηα. Όπσο ζεκείσζε ζρεηηθά ν αξκφδηνο 

Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, ζε πεξηπηψζεηο δηεθδηθνχκελσλ γαηψλ απφ 

πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο, πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζε εθείλνπο πνπ θαηαβάιινπλ ην 

πιήξεο αληίηηκν ζε δνιιάξηα, έλαληη εθείλσλ ζε εγρψξην λφκηζκα.    

 

Κιαδηθό ζπλέδξην θαηαζθεπώλ “Builders of Egypt” (Κάηξν, 16/6/2019) 

ηηο 16/6, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εγθαηλίαζε ηελ πέκπηε έθδνζε ηνπ ζπλεδξίνπ 

“Builders of Egypt Forum”, πνπ έιαβε ρψξα ππφ ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο, ζε 

μελνδνρείν ηνπ αλαηνιηθνχ Καΐξνπ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην θεηηλφ 

ζπλέδξην, πνπ είρε θεληξηθφ ζέκα “Building Exports as a New Future of Investments” 

κεηείραλ πάλσ απφ 500 θξαηηθνί αμησκαηνχρνη θαη εθπξφζσπνη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ 

ησλ θιάδσλ θαηαζθεπψλ, αγνξάο αθηλήησλ θαη ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ απφ ηελ Αίγππην, 

ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη ηελ Αθξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 14 πξνέδξσλ αξαβηθψλ θαη 

αθξηθαληθψλ θιαδηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπλδέζκσλ, δεδνκέλνπ φηη θέηνο ε Αίγππηνο έρεη 

ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Σν ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο δχν 

κεγάινπο αηγππηηαθνχο θιαδηθνχο θνξείο (Egyptian Federation Construction and Building 

Contractors - EFCBC θαη Export Council of Real Estate Investment - ECOR), 

παξαθνινχζεζαλ επίζεο νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, 

ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik θαη Μεηαθνξψλ 

θ. El Wazir. Δθ ησλ βαζηθψλ επηζεκάλζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε θαη’ αξράο ην γεγνλφο 

φηη, ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ «πξντφλησλ» ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν εθηηκάηαη ζε $300 δηζ. ζε εηήζηα βάζε, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αθηλήησλ δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα $500 εθαη. εηεζίσο, θαζψο θαη ην φηη ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ ζηελ Αίγππην είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. 

Αθξηθήο. 

 

ανπδαξαβηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θιάδνπ θαηαζθεπώλ επηζθέπηεηαη ηελ 

Αίγππην 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, θαηά ην δηάζηεκα 15-19/6 επηζθέθζεθε 

ηελ Αίγππην επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ανπδαξαβηθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Egyptian Businessmen’s Association (EBA), κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηνπο αηγππηηαθνχο θιάδνπο θαηαζθεπψλ θαη 

αγνξάο αθηλήησλ. ηελ απνζηνιή πεξηιακβάλνληαλ πάλσ απφ 50 εθπξφζσπνη κεγάισλ 

ζανπδαξαβηθψλ επελδπηηθψλ νκίισλ θαη νκίισλ real estate developers, νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαληήζεηο κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα 

Nasr θαη κε επηθεθαιήο θξαηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ πινπνηνχλ κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

δεκηνπξγίαο λέσλ πφιεσλ, ελψ επίζεο επηζθέθζεθαλ ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.   
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Γηαγσληζκόο γηα θαηαζθεπή 5 θέληξσλ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (Egyptian Electricity Holding Company - EEHC) έρεη ήδε αμηνινγήζεη ηηο 

ηερληθέο πξνζθνξέο ηξηψλ δηεζλψλ νκίισλ γηα ηελ αλάιεςε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο 5 

θέληξσλ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ελψ αλακέλεηαη θαηά ην ακέζσο πξνζερέο 

δηάζηεκα, έσο ηα κέζα Ηνπιίνπ, λα νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

πξνζθνξψλ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη νη ηξεηο φκηινη πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο ζην παξφλ ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη νη Siemens 

(Γεξκαλία), General Electric (ΖΠΑ) θαη Schneider Electric (Γαιιία), θαζψο θαη φηη νη ελ 
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ιφγσ φκηινη επηιέρζεθαλ κεηαμχ 8 ζπλνιηθά πνπ είραλ ππνβάιεη αξρηθέο πξνζθνξέο. Σα ελ 

ιφγσ λέα θέληξα ειέγρνπ ζα βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

θξαηηθψλ εηαηξεηψλ δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Καΐξνπ, θαζψο θαη 

Γηψξπγαο νπέδ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο 

ζηελ πνηφηεηα ησλ δηθηχσλ ηνπο. Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηα έξγα, πέξαλ ηεο 

θαηαζθεπήο απηψλ, ζα αλαπηχμεη παξάιιεια ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ησλ δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ειεθηξηθψλ 

δηθηχσλ. χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ (EEHC), ζεσξείηαη πηζαλή 

ε αλάζεζε ησλ έξγσλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εηαηξείεο (θαη φρη σο «παθέην» ζε κία), ζε 

πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.  

 

Δπηρεηξεκαηηθό θόξνπκ γηα αηγππηηαθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζην 

έξγν θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο Dabaa 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ν ξσζηθφο θξαηηθφο 

φκηινο Rosatom θαη ε Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ (Nuclear 

Power Plants Authority - NPPA) πξνγξακκαηίδνπλ λα ζπλδηνξγαλψζνπλ ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε Αηγππηίσλ εξγνιάβσλ θαη 

πξνκεζεπηψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαγσληζκψλ γηα 

πξνκήζεηεο θαη αλαζέζεηο έξγσλ πνπ αθνινπζεί ε πξψηε, θαζψο θαη γηα ηνπο 

αλακελφκελνπο λα πξνθεξπρζνχλ δηαγσληζκνχο γηα ην έξγν θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο 

κνλάδαο ηεο Dabaa ζηε βνξεηνδπηηθή Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ε NPPA, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε National Localization Committee ηεο Αηγχπηνπ, έρεη εθπνλήζεη πξνθαηαξθηηθφ 

θαηάινγν 150 αηγππηηαθψλ νκίισλ πνπ ζα κπνξέζνπλ, σο εμνπζηνδνηεκέλνη, λα εξγαζηνχλ 

ππεξγνιαβηθά θαη λα πξνκεζεχζνπλ κε εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηελ ππφ δεκηνπξγία 

ππξεληθή κνλάδα, αλαιακβάλνληαο κηθξφηεξα ππνέξγα ή πξνκήζεηεο απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο 

Rosatom, Atomstroyexport. Ο ηειηθφο θαηάινγνο ζα πξνθχςεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ελδειερνχο αμηνιφγεζεο ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ. ην αλσηέξσ θφξνπκ αλακέλεηαη λα 

πξνζθιεζνχλ πάλσ απφ 600 ελδηαθεξφκελεο λα κεηάζρνπλ ζην έξγν ηεο Dabaa αηγππηηαθέο 

εηαηξείεο. 

Η θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ αξλείηαη λα κεηώζεη ηηο ηηκέο θ/α γηα εξγνζηάζηα 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) αξλήζεθε πξφζθαηα εθ λένπ αηηήκαηα γηα κεηψζεηο ησλ ηηκψλ 

δηάζεζεο ηνπ αεξίνπ ζηηο ελεξγνβφξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ησλ θιάδσλ ραιπβνπξγίαο θαη 

θεξακνπξγίαο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο ζα ζπλερίζεη λα απνξξίπηεη αηηήκαηα βηνκεραληψλ γηα πεξηθνπέο ησλ ηηκψλ 

δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, έσο φηνπ νινθιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο ελδειερείο κειέηεο πνπ 

έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα. Ωο γλσζηφλ, ε αηγππηηαθή βηνκεραλία εδψ θαη 

ρξφληα αζθεί πίεζε ζην θξάηνο λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο ην πςειφ 

επίπεδν απηψλ επεξεάδεη αλνδηθά ηηο ηηκέο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη εμαλαγθάδεη ηηο 

εγρψξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν πιήξνπο δπλακηθφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ έηζη απφ κεηψζεηο άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. Όπσο ζπκπιήξσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε είρε ην 2016 –ελ κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο- ππνζρεζεί ηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηε βηνκεραλία, ζηε ζπλέρεηα σζηφζν 

ππαλαρψξεζε, ρσξίο λα έρεη έθηνηε κεηαβάιεη ηε ζηάζε ηεο.    

 

Κηλεδηθό επελδπηηθό ηακείν αγνξάδεη κεξίδην ζην ζανπδαξαβηθό όκηιν ΑΠΔ Acwa 

Power 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, βαζηδφκελα ζε ζρεηηθά εηαηξηθά 

αλαθνηλσζέληα, ην θηλεδηθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν “Silk Road Fund” εμαγφξαζε 

κεξίδην 49% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κνλάδαο ηνπ κεγάινπ, ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ 

νκίινπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη αθαιάησζεο Acwa Power, ε νπνία 
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αζρνιείηαη κε ηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

εληαηηθά ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε Acwa Power RenewCo. 

δηαρεηξίδεηαη ηηο ειηαθέο θαη αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο απηνχ ζηελ Αίγππην, ηα ΖΑΔ, ηε Ν. 

Αθξηθή, ηελ Ηνξδαλία θαη ην Μαξφθν. εκεηψλεηαη φηη, κεηαμχ άιισλ, ε Acwa Power έρεη 

αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 2,25 GW 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνχμνξ (απφ θνηλνχ κε ηνλ αηγππηηαθφ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan 

Allam), ελψ θαίλεηαη λα αλαιακβάλεη, σο κεηνδφηξηα, θαη ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο 

παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ, δπλακηθφηεηαο 200 

MW. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Acwa, «ε Αίγππηνο απνηειεί θεληξηθή 

αγνξά ζηφρν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ελψ ε εηαηξεία 

αλακέλεηαη λα επελδχζεη θέηνο θεθάιαηα χςνπο $3 δηζ. ζηε ρψξα». 

 

Η BP πξόθεηηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή από ηα θνηηάζκαηα Γθίδαο & Fayoum 

χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ην ακέζσο πξνζερέο 

δηάζηεκα ν κεγάινο ελεξγεηαθφο φκηινο BP πξφθεηηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή απφ ηα 

θνηηάζκαηα Γθίδαο θαη Fayoum ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαηά 250 

εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δπλακηθφηεηαο 

ζην επίπεδν ησλ 680 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, πνπ είλαη ην πςειφηεξν απφ ηνλ πεξαζκέλν 

Φεβξνπάξην, νπφηε θαη μεθίλεζε ε παξαγσγή απφ απηά, κε επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο 

ηφηε ζηα 430 εθαη. θ.π. εκεηψλεηαη φηη ε BP ζθνπεχεη, έσο ην ηέινο ηνπ 2019, λα 

μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή θαη απφ ην πέκπην θνίηαζκα ζηα αλνηρηά ηεο Αιεμάλδξεηαο, ην 

Raven.     

  

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Γεκνζηεύκαηα γηα δεκηνπξγία 2 θέληξσλ logistics γηα εζπεξηδνεηδή & ρνπξκάδεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Internal Trade Development 

Authority-ITDA), θ. Ashmawy, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζρεδηάδεη ηε δεκηνπξγία δχν θέληξσλ 

απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη logistics γηα εζπεξηδνεηδή θαη ρνπξκάδεο ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Νέαο Κνηιάδαο (El Wadi El Gedid), ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο ηεο 

ηάμεσο ησλ EGP3 δηζ., ζε εθηάζεηο 50 ρηι. feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) γηα 

έθαζην είδνο. Όπσο επίζεο αλέθεξε ν θ. Ashmawy, ε πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο 

πξφθεηηαη λα θπηέςεη 2,2 εθαη. θνίληθεο, κε ζθνπφ λα ηνπο απμήζεη ζε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην, εληφο ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο, ζε 5 εθαη., κε ζθνπφ ηε ζπζθεπαζία θαη πξνψζεζή 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο δε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, κεγάινο ειιεληθφο 

φκηινο κε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αίγππην ζηνλ θιάδν παξαγσγήο ρπκψλ, έρεη 

αηηεζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ ηελ εθρψξεζε γεο 10.000 feddans γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ, θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θέληξνπ logistics γηα ηε 

ζπζθεπαζία θαη εμαγσγή ρνπξκάδσλ πξνο ηελ Δπξψπε.   

 

ηνπο 3,7 εθαη. ηόλνπο νη αγξνηηθέο εμαγσγέο ηεο Αηγύπηνπ έσο ηώξα, ην 2019 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ν φγθνο ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019 

αλέξρεηαη ζε 3,7 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,47 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2018. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, ηα εζπεξηδνεηδή απνηέιεζαλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ, αθνινπζνχκελα απφ ηηο παηάηεο θαη ηα 

θξεκκχδηα. 

 

Δπηδνηήζεηο ύςνπο EGP6 δηζ. εηεζίσο πξνγξακκαηίδεη ην αηγππηηαθό θξάηνο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε πιεξνθνξίεο απφ ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δηαζέηεη θνλδχιηα χςνπο 

EGP6 δηζ. ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ, αξρήο γελνκέλεο 

απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20. χκθσλα κε ζρεηηθή ζπκπιεξσκαηηθή δηεπθξίληζε ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην λέν ζχζηεκα εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ ζα επηηξέπεη ηελ 

αχμεζε απηψλ εθ παξαιιήινπ κε ελδερφκελεο απμήζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ εμαγσγψλ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ηνπ.  εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη, κε βάζε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο δηνίθεζεο, αξθεηνί Αηγχπηηνη εμαγσγείο ζηνπο νπνίνπο ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο νθείιεη ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ απφ πξνεγνχκελα έηε, 

αλακέλεηαη λα απνδεκησζνχλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ εγρψξησλ εμαγσγέσλ απφ νθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο παξειζφλησλ εηψλ 

εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ EGP12 δηζ.     

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζα θαηαζθεπάζνπλ ηελ πξώηε κνλάδα ηερλεηνύ ειαζηηθνύ από 

πνιπβνπηαδηέλην ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θνηλνπξαμία ησλ αηγππηηαθψλ 

νκίισλ Petrojet θαη Saipem θέξδηζε πξφζθαηα δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε έξγνπ 

θαηαζθεπήο κεγάιεο κνλάδαο παξαγσγήο ηερλεηνχ ειαζηηθνχ απφ πνιπβνπηαδηέλην –ηεο 

πξψηεο ηνπ είδνπο ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν- ζην 

πεηξνρεκηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ ETHYDCO (Egyptian Ethylene & 

Derivatives Company) ζηελ Αιεμάλδξεηα. Σν επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ελ ιφγσ 

κνλάδαο εθηηκάηαη ζε $150 εθαη., ελψ ε εηήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απηήο ζα 

αλέξρεηαη ζε 36.000 ηφλνπο. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

παξαγσγή ειαζηηθψλ νρεκάησλ, αιιά θαη ηκάλησλ γηα απηνθίλεηα, βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ θαηαζθεπψλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε εηήζηα 

παξαγσγή ηεο ETHYDCO ην 2018 αλήιζε ζε 381.000 ηφλνπο πνιπαηζπιελίνπ θαη ζε 19.000 

ηφλνπο βνπηαδηελίνπ θαη παξαγψγσλ ηνπ, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νπνίαο εμήρζε πξνο 56 

ρψξεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.   

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο ζα εγθαηληάζεη λέα κεγάιε ρεκηθή κνλάδα ζην Αζνπάλ 

χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ 

(Chemical Industries Holding Co. - CIHC), θ. El-Din Mostafa, ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ θ. 

Al Sisi πξφθεηηαη λα εγθαηληάζεη, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, ην νινθιεξσζέλ επελδπηηθφ έξγν 

θαηαζθεπήο λένπ κεγάινπ ρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ ππφ ηελ 

επσλπκία “KIMA 2” ζηελ πεξηθέξεηα Αζνπάλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Καηά ηνλ θ. Mostafa, ην 

“KIMA 2” απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζπγθξφηεκα ηνπ είδνπο ηνπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. 

Αλαηνιήο. Δθηείλεηαη ζε 60 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ ηνπ νκίινπ KIMA, ζπγαηξηθνχ ηεο CIHC, ν νπνίνο 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη ρεκηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πδξνγφλνπ θαη ακκσλίαο. Σν λέν ζπγθξφηεκα αλακέλεηαη λα απαζρνιήζεη πεξίπνπ 3.700 

εξγαδφκελνπο. Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο CIHC, νη κνλάδεο παξαγσγήο ακκσλίαο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο “KIMA 2” έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 

ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο νπξίαο. Σα εκεξήζηα επίπεδα παξαγσγήο 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο “KIMA 2” εθηηκάηαη πσο ζα αλέξρνληαη ζε 1.220 ηφλνπο ακκσλίαο θαη 

ζε 1.570 ηφλνπο νπξίαο (ήηνη, πεξίπνπ 445 ρηι. ηφλνπο ακκσλίαο θαη 570 ρηι. ηφλνπο νπξίαο, 

ζε εηήζηα βάζε). Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλήιζε ζε EGP11,6 

δηζ., πνζνζηφ 62% ηνπ νπνίνπ θαιχθζεθε απφ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε.    

 

Ο θαξκαθεπηηθόο όκηινο GlaxoSmithKline εγθαηληάδεη λέα γξακκή ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ κεγάινο θαξκαθεπηηθφο 

φκηινο GlaxoSmithKline (GSK), εγθαηλίαζε ζηηο 17/6 λέα γξακκή παξαγσγήο ζηε κνλάδα 

ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γθίδα. Ο φκηινο GSK δηαζέηεη έηζη 11 γξακκέο παξαγσγήο ζηε 

κνλάδα ηνπ ηεο Γθίδα, κε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 90 εθαη. θνπηηψλ 

αλαιγεηηθψλ θαη αληηθιεγκνλσδψλ ζθεπαζκάησλ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, 

ν φκηινο GSK πξφθεηηαη λα επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα χςνπο EGP100 εθαη. θέηνο, 
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αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηνρεηεχζεη ζηε ρψξα 

ζην επίπεδν ησλ EGP1,1 δηζ.   

 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο απαμηώλεη ην παιαηόηεξν πιαίζην 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγρώξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Nassar αθπξψλεη ην παιαηφηεξν πιαίζην θπβεξλεηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ηξνθνδνηξηψλ ηνπ 

βηνκεραληψλ, πνπ είρε εθπνλήζεη ην επηηειείν ηνπ πξνεγνχκελνπ Τπνπξγνχ, θ. Kabil. Σν ελ 

ιφγσ παιαηφηεξν πιαίζην ζηξαηεγηθήο βξηζθφηαλ απφ ηνλ Αχγνπζην 2016 ζην αηγππηηαθφ 

θνηλνβνχιην πξνο ζπδήηεζε, ρσξίο σζηφζν λα έρεη έσο ηψξα νξηζηηθνπνηεζεί θαη ζπλίζηαην 

νπζηαζηηθά ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ληφπηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα εγρσξίσο παξαγφκελα θαη 

ζπλαξκνινγνχκελα νρήκαηα. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή Kabil, δηλφηαλ 

έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο αληί ηεο απιήο ζπλαξκνιφγεζεο. 

Σνλ Απξίιην 2018, ν θ. Kabil είρε εθδψζεη απφθαζε δηα ηεο νπνίαο ην ειάρηζην κέζν 

πνζνζηφ «εγρψξησλ ζπζηαηηθψλ» ζηα εγρσξίσο παξαγφκελα απηνθίλεηα είρε απμεζεί ζε 

46%, ελψ ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηεο γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο ζην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είρε νξηζηεί ζην 28%, κεηνχκελε θαηά 1% εηεζίσο.  

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε απφθαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Τπνπξγνχ 

θ. Nassar ζηνρεχεη λα δψζεη ιίγε επειημία θαη ρξφλν ζηηο εγρψξηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, 

έσο φηνπ νξηζηηθνπνηεζεί λέν πιαίζην θηλήηξσλ γηα ηνλ θιάδν, ηα νπνία –ζχκθσλα πάληνηε 

κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- ζα θζάλνπλ σο ηελ παξνρή πιήξσλ απαιιαγψλ απφ ηεισλεηαθέο 

επηβαξχλζεηο επί εηζαγνκέλσλ κεξψλ, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ρξήζεο εγρψξηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ ηηο εηζάγνπζεο βηνκεραλίεο, ζε κία πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ ζηελ Αίγππην. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην λέν πιαίζην θηλήηξσλ ζα πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθέο επηδνηήζεηο ζε ληφπηεο κνλάδεο νη νπνίεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε εηδηθέο 

βηνκεραληθέο δψλεο ηνπ θιάδνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Όπσο αλέθεξαλ εμάιινπ θιαδηθέο 

πεγέο, ην λέν ζρήκα θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζα 

βαζίδεηαη ζε αλάινγεο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ρσξψλ φπσο ε Ν. Αθξηθή θαη ην Μαξφθν. 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην ζπκθψλεζε θαη’ αξρήλ κε εηζήγεζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδηαδφκελσλ, ππφ δηακφξθσζε, 

θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ζηνπο ληφπηνπο 

θαηαζθεπαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 45% εγρψξην πεξηερφκελν ζηα 

νρήκαηα πνπ παξάγνπλ.    

 

πκθσλία θηλεδηθνύ κε αηγππηηαθό όκηιν γηα παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν αηγππηηαθφο φκηινο Al Mansour 

Automotive ζχλαςε ζπκθσλία κε ηνλ θηλεδηθφ SAIC Motor, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή 

απηνθηλήησλ ηεο κάξθαο MG ζηελ Αίγππην. Καηά εθπξφζσπν ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, ε 

επελδπηηθή θνηλνπξαμία κε ηνλ φκηιν SAIC Motor αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί 

εληφο ηνπ πξνζερνχο δσδεθακήλνπ, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη σζηφζν νχηε ην εθηηκψκελν 

χςνο ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο, νχηε θαη ην εάλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πξνβιέπεη παξαγσγή ή 

ζπλαξκνιφγεζε ησλ απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 

νίθνο Mansour θαηέζηε πέξζη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο κάξθαο MG ζηελ Αίγππην, 

ελψ ν θηλεδηθφο φκηινο SAIC Motor, ν νπνίνο έρεη εμαγνξάζεη ην βξεηαληθφ νίθν MG ην 

2011, εξεπλνχζε εδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα ηε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο παξαγσγήο ζηελ 

Αίγππην. 

χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ηεο Αηγχπηνπ, νη κεγάινη ηαπσληθνί φκηινη 

Toyota, Suzuki, Nissan θαη Isuzu βξίζθνληαη ζε ζπλνκηιίεο κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο, 

δηεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα παξαγσγηθή εγθαηάζηαζή 

ηνπο ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία Nissan, ε νπνία δηαζέηεη ήδε 

παξαγσγηθή κνλάδα ζηελ Αίγππην, ηξέρνπζαο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 22.000 νρεκάησλ, ην 
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Μάξηην 2019 ζχλαςε πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ παιαηά θξαηηθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία Al-Nasr Automobile Company, κε ζθνπφ ηε ζπκπαξαγσγή –ζηελ 

Αίγππην- πεξίπνπ 100.000 απηνθηλήησλ ζε εηήζηα βάζε. 

 

Η θπβέξλεζε ζπκθσλεί λα ρακειώζεη ηα επηηόθηα ζηηο αγνξέο βηνκεραληθώλ γαηώλ 

χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην 

ζπκθψλεζε κε εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ πληνληζκνχ Βηνκεραληθψλ Εσλψλ (Industrial 

Zones Coordination Council) λα νξίζεη ην εηήζην επηηφθην γηα αγνξέο βηνκεραληθψλ γαηψλ 

ζην 7%, αληί ησλ ηζρπφλησλ επηηνθίσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE). Σν 

ζρεηηθφ ππφ έθδνζε δηάηαγκα, ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηξηεηίαο, ζηνρεχεη ζην λα 

πξνζειθχζεη πξφζζεηεο επελδχζεηο ζε βηνκεραληθά αθίλεηα.  

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί δηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ εγρώξησλ ραιπβνπξγηώλ θαηά ηνπ 

δηαηάγκαηνο 346/2019 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 22 εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο έρνπλ πξνζθχγεη 

ζηε δηθαηνζχλε, ζηξεθφκελεο θαηά ηνπ πηνζεηεζέληνο ηνλ παξειζφληα Απξίιην, 

θπβεξλεηηθνχ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 346/2019, δηα ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθαλ πξνζσξηλνί 

δαζκνί ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, coils & 

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

ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 7207), κε ζπληειεζηέο 25% θαη 0% έσο 

15%, αληίζηνηρα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη επηβιεζέληεο δαζκνί, ζην πιαίζην 

πηνζέηεζεο κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ζεσξνχληαη απφ ηηο 

πιεηηφκελεο ραιπβνπξγίεο σο απαξάδεθηνη, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ην ζθέινο ησλ 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο πξψηε χιε γηα ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία. Σα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε πξνζθπγή ησλ 22 εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ 

επξίζθεηαη ζηελ παξνχζα θάζε ππφ εμέηαζε ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ Καΐξνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο 26/6 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία δεκφζηαο 

αθξφαζεο αλαθνξηθά κε ην δηάηαγκα 346/2019, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο (ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ ΠΟΔ ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο), ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη γηα ηε ιήςε κφληκσλ κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο έλαληη ησλ εηζαγσγψλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, 

πξνο πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε έγθπξεο εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ε ηηκή ηνπ ράιπβα ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά έρεη ην ηειεπηαίν απμεζεί απφηνκα ζε EGP11.800 έλαληη EGP10.800 

πξνεγνπκέλσο, αχμεζε πνπ ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε, δεδνκέλνπ φηη νη αληίζηνηρεο δηεζλείο 

ηηκέο είλαη ζρεηηθά ρακειέο, ελψ επίζεο ε αηγππηηαθή ιίξα έρεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

αλαηηκεζεί ζε ζρέζε κε ην δνιιάξην. χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηεο αγνξάο, θαηά ην 

ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνχλ πξφζζεηεο απμήζεηο ζηηο εγρψξηεο 

ηηκέο ζηδήξνπ θαη ράιπβα, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο ραιπβνπξγηθέο κνλάδεο έρνπλ δηαθφςεη 

ηελ παξαγσγή ηνπο. Με βάζε θιαδηθέο εθηηκήζεηο,  ε πηνζέηεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο, ελψ ηθαλνπνίεζε κελ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ραιπβνπξγηψλ πνπ αξρηθά δηακαξηπξήζεθαλ πξνο ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, θαζψο θαη νξηζκέλσλ αθφκε κε ζπλαθή πξνο απηέο παξαγσγή, εθηηκάηαη φηη 

επέδξαζε αξλεηηθά ζε ζεηξά άιισλ εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ, θπξίσο δε εθείλσλ νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή 

ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα νπιηζκνχ.  

 

πκθσλία ζπλεξγαζίαο ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο κε 

βξεηαληθό όκηιν 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν αηγππηηαθφο Δζληθφο Οξγαληζκφο 

ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο (National Organization for Military Production – NOMP)  

ππέγξαςε κλεκφλην κε ην βξεηαληθφ φκηιν BlueMac, κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία γηα ηε 

δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπκπαξαγσγήο ζρεηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηνπ Βξεηαλνχ Δκπνξηθνχ Απεζηαικέλνπ 

ηνπ Π/Θ γηα ηελ Αίγππην, Sir Jeffrey Donaldson.  

 

Η IDA ζα πξνζθέξεη ζε επελδπηέο βηνκεραληθέο γαίεο 280 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ ζηε 

Hurghada 

ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή Αξρή 

Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) πξφθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ λα πξνθεξχμεη 

δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ζε ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο βηνκεραληθά νηθφπεδα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Hurghada, ζηελ πεξηθέξεηα Δξπζξάο Θάιαζζαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 280 

ρηι. ηεηξ. κέηξσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθέο γαίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα 

πξννξίδνληαη γηα θάζε είδνπο βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, πιελ εθείλσλ πνπ είλαη 

επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

πλνκηιίεο Αηγύπηνπ-Ιαπσλίαο γηα ηα έξγα 1
εο

 θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξό Καΐξνπ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ηνπλίνπ ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, 

βαζηδφκελν ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, πξφνδνο 

ζεκεηψλεηαη ζηηο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο θαη ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο, κε 

αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ε νπνία 

πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηηο δπηηθέο πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ (πεξηνρή 6
th

 of October κε Γθίδα), 

ζπλνιηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο $3,6 δηζ. εκεησηένλ φηη ε ζπλνιηθή δηαδξνκή ηεο 

γξακκήο 4, φηαλ απηή νινθιεξσζεί, ζα θαιχπηεη ηελ απφζηαζε 6
th

 of October έσο New 

Cairo, κέζσ Παιαηνχ Καΐξνπ. Σν πξαθηνξείν ΜΔΝΑ αλέθεξε φηη ζηα κέζα Ηνπλίνπ 

ζπλαληήζεθαλ νη Τπνπξγνί Μεηαθνξψλ θαη Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, θ.θ. El Wazir θαη 

Nasr, αληίζηνηρα, κε αληηπξνζσπεία ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(JICA), ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ ρξεκαηνδφηε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνλ αξκφδην γηα ηηο 

πεξηνρέο Δπξψπεο & Μ. Αλαηνιήο δηεπζπληή, θ. Sakamoto.  Καηά ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, 

νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο θαηά ην 

ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα λα μεθηλήζνπλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα είραλ 

αλαθέξεη φηη ε αξκφδηα Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) είρε αθπξψζεη ην δεκφζην 

δηαγσληζκφ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4, θαζψο ε 

πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Taisei Corporation θαη ηεο αηγππηηαθήο 

θαηαζθεπαζηηθήο Orascom Construction πνπ έρεη αλαιάβεη ηα έξγα θέξεηαη λα θξίζεθε 

αξθεηά αθξηβή (ζηα $1,3 δηζ., ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν). ηε ζπλέρεηα, 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Απξίιην 2019, πεγέο ηεο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ) 

είραλ αλαθέξεη πσο αμηνινγείην ην ελδερφκελν λα πξνθεξπρζεί λένο δεκφζηνο δηαγσληζκφο, 

ζηνλ νπνίν ζα πξνζθαινχλην αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

έξγσλ ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4, ζηνλ νπνίν ζα πξνζθαιείην λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά θαη ε θνηλνπξαμία Taisei-Orascom. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο νκίινπ Colliers γηα ηελ αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά 

ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζεο αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηελ αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή 

αγνξά ην 2019, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη κεηαμχ ησλ «ηζρπξψλ» 

αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ην Sharm El Sheikh αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ηελ 

πςειφηεξε κεγέζπλζε ησλ κέζσλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηνπ αλά δηαζέζηκν δσκάηην κε 

ξπζκφ 33%, αθνινπζνχκελν απφ ηε Hurghada (+29%), ηελ Αιεμάλδξεηα (+25%) θαη ην 

Κάηξν (+11%). χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Colliers, γηα ην έηνο 2019 ηα πνζνζηά 

πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ην 84% πεξίπνπ γηα ηελ Αιεμάλδξεηα,  

ην 79% γηα ην Κάηξν θαη ην 69% γηα ηε Hurghada.  

Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη 

εηδηθά θέηνο ζα ππάξμεη ηδηαίηεξα απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηε ρψξα, εμαηηίαο θαη ηεο 
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δηνξγάλσζεο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ Κππέιινπ Δζλψλ Αθξηθήο (AFCON), θαηά ην δηάζηεκα 

21/6 έσο 19/7.    

 

Έξγν αλαθαίληζεο μελνδνρείνπ Shepheard ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία ηνπξηζκνχ θαη 

μελνδνρείσλ (Holding Company for Tourism & Hotels – HOTAC) ζθνπεχεη εληφο ηνπ 

Ηνπιίνπ λα δερζεί πξνζθνξέο απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο κε αληηθείκελν ηελ 

αλαθαίληζε ηνπ κεγάινπ, παιαηνχ μελνδνρείνπ Shepheard, ζην θέληξν Καΐξνπ, ζηηο φρζεο 

ηνπ Νείινπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη νινθιεξψζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη 

πξφζθαηα αλαζεσξήζεη ηελ παιαηφηεξε απφθαζή ηνπ γηα δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κε 

ζθνπφ ηελ αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ, πξνηηκψληαο ηειηθά λα ηελ αλαζέζεη ζε κεγάιν 

θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν ηνπ εμσηεξηθνχ, κε δηεζλή πείξα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, 4 

φκηινη έρνπλ εθθξάζεη κέρξη ζηηγκήο ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ.   

 

 

 


