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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (19-25/8/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξαλ ζην ηέινο Απγνχζηνπ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα 

κπνξνχζε λα αλαζεσξήζεη ειαθξψο πξνο ηα θάησ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα κεγέζπλζε ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), εμαηηίαο ηεο 

επηβξάδπλζεο πνπ θαίλεηαη λα απιψλεηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ζε κία 

ηέηνηα πεξίπησζε, ην Υπνπξγείν ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα αλαζεσξήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

γηα θξαηηθέο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ, ζηνπο ηνκείο 

επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ θαη απνπιεξσκήο δεκνζίνπ ρξένπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζεσξεί φηη ε πίεζε πνπ αζθείηαη δηεζλψο ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

ησλ ρσξψλ λα πξνβνχλ ζε κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο σο κέζνλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ κε 

ρακειφηεξα επηηφθηα, κεηψλνληαο ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ην 

βάξνο ηεο απνπιεξσκήο ηφθσλ επί ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Θεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο πξνέβαιε αξθεηά εθηεηακέλα ζηηο 20/8 πξφζθαηεο 

πξνβιέςεηο ηνπ θέληξνπ γηα ηε δηεζλή αλάπηπμε ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard (Harvard 

Center for International Development), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Αίγππηνο ζα απνηειέζεη 

ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ρψξα -ζε παγθφζκην επίπεδν- επηηπγράλνληαο πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο έσο ην έηνο 2027. Σπγθεθξηκέλα, ην Harvard Center for International 

Development πξνβιέπεη φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα αλαπηχζζεηαη κε ξπζκφ 6,8% 

εηεζίσο έσο ην έηνο 2027, ελψ, ζε αληίζηνηρε πεξζηλή ηνπ εθηίκεζε γηα ηηο παγθφζκηεο 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο έσο ην έηνο 2026, ηελ ηνπνζεηνχζε ζηελ ηξίηε ζέζε, κε κέζνπο 

εηήζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6,63%, πίζσ απφ ηηο Ηλδία (κε 7,89%) θαη 

Οπγθάληα (7,46%). Σηε θεηηλή θαηάηαμε ηνπ Harvard Center for International Development, 

κεηαμχ ησλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ έσο ην έηνο 2027 πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο νη Οπγθάληα, Κίλα, Μηαλκάξ, Βηεηλάκ θαη Ταλδαλία. Σχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ 

παγθνζκίνπ θήκεο εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ παλεπηζηεκίνπ, νη ζεηηθέο 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα, 

ζην βαζκφ πνπ ε ρψξα ζα ζπλερίζεη λα δηαθνξνπνηεί ηελ παξαγσγηθή ηεο βάζε. 

 

Τπ. Οηθνλνκηθώλ: «ε Αίγππηνο ζα επηβάιεη θνξνιόγεζε online δηαθεκίζεσλ» 

Σχκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Τχπνπ, ν Αηγχπηηνο 

Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait αλαθνίλσζε, ζην πιαίζην ζπλάληεζεο πνπ είρε κε θιηκάθην 

ζηειερψλ ηνπ νκίινπ Facebook ζηηο 20/8, φηη «ην Υπνπξγείν βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

νξηζηηθνπνίεζε λνκνζρεδίνπ γηα ηελ επηβνιή θνξνινγίαο ζε δηαθεκίζεηο ζε κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ online 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο». Ο θ. Maait δήισζε επίζεο φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

επηδηψθεη λα αληιήζεη ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία θαη δηεζλή εκπεηξία ηνπ νκίινπ Facebook, 

ελψ δηαβεβαίσζε φηη, «αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί ην λνκνζρέδην, ζα ππνβιεζεί ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νκίινπ Facebook, πξνο ζρνιηαζκφ θαη 

πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπ». Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δηεπθξίληζε φηη «ε λέα ελ ιφγσ 

λνκνζεζία επηρεηξεί λα εθζπγρξνλίζεη ην αηγππηηαθφ θνξνινγηθφ πιαίζην κε βάζε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ 

επίζεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα ελζσκαηψζεη ηελ 

παξάιιειε νηθνλνκία, ζην επίζεκν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ». 
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ε EGP1,97 ηξηζ. ηα θξαηηθά νκόινγα θαη έληνλα γξακκάηηα εηο ρείξαο επελδπηώλ 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλνιηθή 

αμία ησλ εγρσξίσο εθδνζέλησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη νκνιφγσλ πνπ 

βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ αλέξρεηαη –ζην ηέινο Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο- ζε 

EGP1,97 ηξηζ., εθ ησλ νπνίσλ EGP1,203 ηξηζ. αθνξά έληνθα γξακκάηηα θαη EGP766,36 

δηζ. νκφινγα. Καηά ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, νη κεγαιχηεξνη επελδπηέο ζε αηγππηηαθά 

θξαηηθά ρξεφγξαθα είλαη νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα. Σχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ, νη πεξίνδνη σξίκαλζεο ησλ πξνο εμφθιεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ 

πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ θζάλνπλ έσο ηνλ Αχγνπζην 2020, ελψ νη αληίζηνηρεο 

ησλ νκνιφγσλ θζάλνπλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην Μάην 2029. Καηά ην Υπνπξγείν, νη 

απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ εηο ρείξαο επελδπηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 

11,4% θαη 18,75%, κε κέζε απφδνζε 15,085%. Δπίζεο, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

γλσζηνπνίεζε φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε δνιιάξηα θαη επξψ 

θαη δηαηεζεί ζε επελδπηέο κέζσ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ αλέξρεηαη ζε $23,21 δηζ. θαη €4 δηζ., 

αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην Υπνπξγείν αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθδψζεη, έσο ην ηέινο 

Σεπηεκβξίνπ, έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP522 δηζ. ($31,5 δηζ. ζε 

ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).  

 

Κέξδε ύςνπο EGP14,941 δηζ. από 9 ηδησηηθέο ηξάπεδεο ην α΄ εμάκελν 2019 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελλέα ηδησηηθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην θαηέγξαςαλ θαζαξά θέξδε ζπλνιηθνχ χςνπο EGP14,941 δηζ. 

Μεηαμχ απηψλ, ηα πςειφηεξα θέξδε πξαγκαηνπνίεζε ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο 

ρψξαο, Commercial International Bank (CIB) κε θαζαξά θέξδε EGP5,355 δηζ., 

αθνινπζνχκελε απφ ηηο QNB Alahli κε EGP4,217 δηζ., Faisal Islamic Bank Egypt κε 

EGP1,376 δηζ., Credit Agricole Egypt κε 1,3 δηζ. θαη Housing & Development Bank (HDB) 

κε EGP1,07 δηζ. Οη ινηπέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαζαξά θέξδε θαηά ην 

πξψην εμάκελν 2019 ήηαλ νη Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) – Egypt, Al Baraka – Egypt, 

Suez Canal Bank θαη Union National Bank (UNB) – Egypt. 

 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε επξώ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

Σηηο 19/8 ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επξψ, δηάξθεηαο ελφο έηνπο 

θαη νλνκαζηηθήο αμίαο €610 εθαη. Ζ CBE δέρζεθε πξνζθνξέο απφ 37 δηεζλή θαη εγρψξηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο €780,1 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο 

δεθηέο 23 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο €610 εθαη. Τν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 19
εο

 Απγνχζηνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 1,4% θαη 1,5% 

(έλαληη επηηνθίνπ 1,725% έσο 1,75% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 

2018), ελψ ην κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην αλήιζε ζε 1,49% (έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 1,75% 

θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 2018). 

 

Η Κεληξηθή ηξάπεδα Αηγύπηνπ κεηώλεη ηα επηηόθηα θαηά 150 κνλάδεο βάζεο 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 22
εο

 

Απγνχζηνπ απνθάζηζε λα κεηψζεη –γηα δεχηεξε θνξά θέηνο, κεηά ην Φεβξνπάξην- ηα 

βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, απηή ηε θνξά θαηά 150 κνλάδεο βάζεο, δηθαηψλνληαο ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο αλέξρεηαη πιένλ ζε 

14,25% (έλαληη 15,75% πξνεγνπκέλσο), ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 15,25% 

(έλαληη 16,75%), ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αλέξρνληαη ζε 14,75% 

(έλαληη 16,25%), αληίζηνηρα. Σχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιφγνπο γηα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ππήξμε ε πξφζθαηε πησηηθή ηάζε ηνπ 

δείθηε πιεζσξηζκνχ, ηδίσο δε ηνπ δνκηθνχ πιεζσξηζκνχ, πνπ έθηαζε ην 5,9% ηνλ Ηνχιην 

2019. Σχκθσλα κε έγθπξνπο αλαιπηέο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, άιινο βαζηθφο ιφγνο 
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πνπ ζπλεγφξεζε ζηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ππήξμαλ νη θφβνη πεξί επεξρφκελεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ζ Κεληξηθή Τξάπεδα επηζήκαλε ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο 

φηη «ζε παγθφζκην επίπεδν, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζπλέρηζε λα εμαζζελεί, ελψ νη 

εκπνξηθέο εληάζεηο εμαθνινχζεζαλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο». Δπηπιένλ, «νη δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ κεηψζεθαλ πξφζθαηα, 

παξακέλνπλ σζηφζν επκεηάβιεηεο θαη επαίζζεηεο ζε γεσπνιηηηθνχο θηλδχλνπο, θαζψο θαη 

ζε ελδερφκελεο δηαθπκάλζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο».       

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο Telecom Egypt – Huawei 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Απγνχζηνπ ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ζην 

πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο θαηλνηνκίαο ησλ ρσξψλ BRICS πνπ έιαβε πξφζθαηα ρψξα ζηελ 

Κίλα, ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ Telecom Egypt θαη ηνπ θηλεδηθνχ ηερλνινγηθνχ νκίινπ 

Huawei, παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Υπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. 

Talaat. Τν ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνκήζεηα απφ ηνλ θηλεδηθφ 

φκηιν ζχγρξνλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κνληέισλ κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (“Virtual Reality”) θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (“Augmented 

Reality”), θαζψο επίζεο ηε δεκηνπξγία κηθηνχ θέληξνπ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζηεξίνπ θαηλνηνκίαο. Σχκθσλα κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, θαηά ηελ σο άλσ δηάζθεςε 

θαηλνηνκίαο ν θ. Talaat αλαθέξζεθε ζηε δεκηνπξγία λέαο πφιεο θαηλνηνκίαο, κε ηνλ ηίηιν 

“Knowledge City”, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζα 

πεξηιακβάλεη θέληξα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο εμεηδηθεπκέλα ζε θιάδνπο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο.     

 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ΑΟΙ κε ακεξηθαληθό όκηιν ADTRAN 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 19/8 ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο 

Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ Σηξαηνχ, ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην κεγάιν, δηεζλνχο εκβέιεηαο –

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ- ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν ADTRAN, κε αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ζηελ Αίγππην ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ησλ ππφ δεκηνπξγία «έμππλσλ» πφιεσλ αλά 

ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Σχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El 

Tarras, «ε ζπκθσλία κε ηελ ADTRAN εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα εγρψξηα παξαγσγή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νκίινπο πνπ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή 

ηερλνγλσζία». Σεκεηψλεηαη φηη ν φκηινο ADTRAN απνηειεί εθ ησλ θνξπθαίσλ παγθνζκίσο 

πξνκεζεπηή εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ηφζν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη 

πξνο θξαηηθνχο θνξείο δηαθφξσλ ρσξψλ.     

 

Υξεκαηνδνηήζεηο EGP2,8 δηζ. από ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην α΄ εμάκελν 2019 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο Υπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA), ε Υπεξεζία έρεη δηνρεηεχζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ 2019 θνλδχιηα χςνπο EGP2,8 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ 110 ρηι. 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 147 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε Υπεξεζία παξείρε επηρνξεγήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP35 εθαη. 

ζε έξγα αλάπηπμεο ππνδνκψλ, αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη θαηάξηηζεο. Όπσο αλέθεξε εμάιινπ 

ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Υπεξεζίαο απνθάζηζε ην δηπιαζηαζκφ 

ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ζε κε ηξαπεδηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ζε 

λέα βηνκεραληθά projects, απφ ην επίπεδν ησλ EGP75 εθαη. ζε EGP150 εθαη.  

 

 

 



4 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε θπξώλεη 2 δάλεηα από ΔΣΔπ & Asian Investment Bank 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε πξφζθαηα 

ζην ηεχρνο 24/2019 ηεο επίζεκεο εθεκεξίδαο ηελ θχξσζε δχν δαλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ, 

χςνπο €213,9 εθαη. θαη $300 εθαη., απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΤΔπ) θαη 

ηελ Asian Investment Bank, αληίζηνηρα. Ζ πξψηε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγείηαη απφ 

ηελ ΔΤΔπ πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ 

αξδεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener, βάζεη ζπκθσλίαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ ηξάπεδα, ε νπνία είρε 

ππνγξαθεί ζην Λνπμεκβνχξγν ηνλ Οθηψβξην 2018. Ζ δεχηεξε ρνξεγείηαη απφ ηελ Asian 

Investment Bank πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ βειηίσζεο απνζηξαγγηζηηθψλ / αξδεπηηθψλ 

θαλαιηψλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πνπ είρε 

ππνγξαθεί ην Γεθέκβξην 2018, ζην πεξηζψξην ηνπ αθξηθαληθνχ επελδπηηθνχ θφξνπκ πνπ 

έιαβε ρψξα ζην Sharm El Sheikh.  

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο δίδεη εληνιή γηα κεηαθνξά θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ ζηε λέα 

πξσηεύνπζα 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Τχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi έδσζε πξφζθαηα εληνιή 

ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ππφ ηνλ Π/Θ θ. Madbouly, λα έρνπλ εθθελσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 

2020 φια ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα ηνπ Καΐξνπ απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηηο ππνδνκέο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο. Σχκθσλα κε ηνλ Τχπν, ήδε 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε κεηαζηέγαζε αξθεηψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λέα πξσηεχνπζα. 

Σχκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν, «ε κεηαζηέγαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λέα 

πξσηεχνπζα ζα επηηξέςεη ζην Κάηξν λα αλαιάβεη ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ ξφιν, σο πνιηηηζηηθφ θαη 

ηνπξηζηηθφ θέληξν, θαζψο θαη θέληξν ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». Σχκθσλα 

εμάιινπ κε δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar ηνλ 

πεξαζκέλν Μάξηην, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020 αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

θαηαζθεπή άλσ ησλ 40.000 θαηνηθηψλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ 

κε απηέο ππνδνκψλ.    

Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 

έδσζε εληνιή ζηα κέιε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα εθπνλήζνπλ θαη πινπνηήζνπλ ζρέδην ηαρείαο 

αλαθαίληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηεο πιαηείαο Tahrir, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο 

δηαηήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ραξαθηήξα πνπ ηζηνξηθά έρεη ην θέληξν ηνπ Καΐξνπ, σο 

κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παγθνζκίσο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Τν αηγππηηαθφ θξάηνο 

πξνγξακκαηίδεη επίζεο ζεηξά έξγσλ αλαθαίληζεο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ ζην Κάηξν, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην παιάηη “Baron Empain” ζηελ Ζιηνχπνιε, ε αλαθαίληζε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. 
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Αλάζεζε κειεηώλ πξνο αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ζηνλ όκηιν Siemens 

Σηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens αλαθνίλσζε φηη ε αηγππηηαθή θξαηηθή 

εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) ηνπ αλέζεζε ζεηξά κειεηψλ πεληαεηνχο ρξνληθνχ 

νξίδνληα νινθιήξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

δηθηχνπ ηεο ρψξαο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπ δηα ηεο 

ρξήζεο πξνεγκέλσλ, «έμππλσλ» ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Παξάιιεια κε ηε ζεηξά κειεηψλ 

πνπ αλαηέζεθε ζηνλ φκηιν Siemens –ν νπνίνο εδψ θαη ρξφληα δξαζηεξηνπνηείηαη κε 

εμαηξεηηθή επηηπρία ζηελ Αίγππην- ηνπ αλαηέζεθε επίζεο ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, 

αιιά θαη ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ηεο Siemens ζηα ζηειέρε ηεο EETC 

πνπ ζα θιεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα εθαξκφζνπλ ζην πεδίν ηα πνξίζκαηα ησλ 

κειεηψλ. Σχκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηψλ πνπ ζα 

εθπνλήζεη ν φκηινο Siemens ζα εζηηαζηεί –πέξαλ ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ 

αλαβάζκηζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ- ζηε ζπλδεζηκφηεηα κε ην εζληθφ δίθηπν, 

ηνπ κεγάινπ –ππφ θαηαζθεπή- ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Benban ζηελ Άλσ Αίγππην θαη 

ηηο επηπηψζεηο απηνχ επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ, ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 
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απφδνζεο ηεο –επίζεο ππφ δεκηνπξγία- ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ – Σνπδάλ δηα 

γξακκήο κήθνπο 800 ρικ., θαζψο θαη ζην έξγν ειεθηξνδφηεζεο κεγάινπ 

αγξνηνβηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζηελ 

απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Ouynat, ζηελ έξεκν, ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ρψξαο.   

 

Ο όκηινο ACWA Power εμεηάδεη ηηο πξνζθνξέο 3 νκίισλ γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζην Λνύμνξ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Απγνχζηνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν -ζανπδαξαβηθψλ 

ζπκθεξφλησλ- ελεξγεηαθφο φκηινο ACWA Power, ν νπνίνο έρεη ππνγξάςεη ην Ννέκβξην 

2018 ζπκθσλία κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο, ηζρχνο 2.250 MW, ζηελ πεξηνρή Λνχμνξ, βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ νκίισλ Siemens, General Electric θαη 

Mitsubishi Electric κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Σεκεηψλεηαη φηη ε κνλάδα ζην Λνχμνξ έρεη εθηηκψκελν επελδπηηθφ 

θφζηνο $2,3 δηζ., ε θαηαζθεπή ηεο πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηγππηηαθφ 

θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan Allam θαη πξνζδνθάηαη πσο ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 

αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2022. Πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Υπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ 

αλέθεξαλ φηη ε ACWA Power επηδηψθεη λα νινθιεξψζεη, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο 

ζην Λνχμνξ, ζπκπιεξψλνληαο φηη κέρξη ηψξα ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο έρεη ζπκθσλήζεη κε 

νξηζκέλα δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδπηηθά ηακεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

θηλεδηθφ θξαηηθφ ηακείν “Silk Road Fund” θαη ην ζανπδαξαβηθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν 

Public Investment Fund, ελψ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξνέιζεη απφ ην 

αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Πεηξειαίνπ. 

 

Οη όκηινη Elsewedy θαη Scatec Solar μεθηλνύλ ηε ιεηηνπξγία λέσλ ειηαθώλ κνλάδσλ 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ν κεγάινο αηγππηηαθφο ελεξγεηαθφο φκηινο 

Elsewedy Electric έρεη μεθηλήζεη ηελ πιήξε εκπνξηθή ιεηηνπξγία δχν κνλάδσλ παξαγσγήο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ 

Αίγππην. Οη δχν ειηαθέο κνλάδεο, ζπλδπαζκέλεο παξαγσγηθήο ηζρχνο 130 MW, ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο πιεζίνλ ησλ $140 εθαη., θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ φκηιν Elsewedy ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Electricité de 

France (EDF), EDF Renewables, ελψ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο –χςνπο $111 εθαη.- θαιχθζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement). Οη δχν λέεο ειηαθέο κνλάδεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχνπλ πάλσ απφ 140 ρηι. λνηθνθπξηά κε ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Τχπν, ν λνξβεγηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec Solar 

έρεη μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηέηαξηεο κνλάδαο ηνπ ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα 

Benban, παξαγσγηθήο ηζρχνο 65 MW. Σχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο Scatec 

δηαζέηεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζπλνιηθήο ηζρχνο 260 MW ζην Benban, ελψ ζην 

δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ κελψλ αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή αθφκε δχν 

ειηαθψλ κνλάδσλ, αλεβάδνληαο ηελ παξαγσγηθή ηζρχ ησλ 6 ζπλνιηθά κνλάδσλ ηνπ ζην ελ 

ιφγσ ειηαθφ ζπγθξφηεκα ζε 390 MW.    

Τέινο, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ Υπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνθήξπμε έξγσλ θαηαζθεπήο λέσλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ζπγθξφηεκα Benban, ζπλνιηθήο ζρεδηαδφκελεο 

δπλακηθφηεηαο 200 MW θαη εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ EGP3 δηζ.        

 

εηξά αλακελόκελσλ δηαγσληζκώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ 

Dabaa 

Όπσο δήισζε ζηνλ θιαδηθφ Τχπν ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Ππξεληθψλ 

Μνλάδσλ (Nuclear Power Plant Authority) θ. Al-Wakeel, ν ξσζηθφο θξαηηθφο φκηινο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosatom, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ 
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θαηαζθεπήο ηεο πξψηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Αίγππην, ζηελ πεξηνρή Dabaa ζηα 

βνξεηνδπηηθά ηεο ρψξαο, πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη ζεηξά δηαγσληζκψλ –θαη φρη έλαλ κφλν 

δηαγσληζκφ- κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε έξγσλ δηακφξθσζεο ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα εγεξζεί 

ε κνλάδα. Σχκθσλα κε ηνλ θ. Al-Wakeel, ε αηγππηηαθή Αξρή Ππξεληθψλ Μνλάδσλ 

ζπλέδξακε ηε Rosatom ζηε δηνξγάλσζε, κεηαμχ άιισλ, θφξνπκ -ην Ννέκβξην 2018- κε ηε 

ζπκκεηνρή άλσ ησλ 150 αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε εκπεηξία ζε έξγα ή πιηθά ππξεληθήο 

ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ελζάξξπλζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ project ηεο Dabaa. Σηελ ηξέρνπζα θάζε, ε Rosatom νινθιεξψλεη ηε 

θάζε πξνεηνηκαζίαο πξνηνχ πξνθεξχμεη ηνπο δηαγσληζκνχο, κε ζηφρν λα ηεξεζεί ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη εθθίλεζε εξγαζηψλ ην αξγφηεξν έσο ηνλ Ηνχιην 2020. 

Σχκθσλα κε έγθπξεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη αηγππηηαθνί φκηινη πνπ ζα επηιεγνχλ κέζσ ησλ 

δηαγσληζκψλ ζα αλαιάβνπλ έξγα θαηαζθεπήο θηηξίσλ, παξνρήο ηζηκέληνπ θαη 

ηζηκεληνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, 

θαηαζθεπήο θξαθηψλ, θαζψο θαη παξνρήο ηνπ ινηπνχ ππνζηεξηθηηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππξεληθήο κνλάδαο πιηθνχ θαη ππεξεζηψλ. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ν αξηζκφο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλαθζνχλ θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν γηα ηα έξγα 

θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 50, ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ φκηιν Rosatom. 

 

Τηνζέηεζε λέαο ηηκήο αγνξάο ελέξγεηαο από απόβιεηα 

Σχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ε 

λέα ηαξίθα αγνξάο απφ ην θξάηνο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ απφβιεηα, ε νπνία ζα 

αλέξρεηαη ζε EGP1,40 αλά θηινβαηψξα, έλαληη ηεο ηαξίθαο ησλ 92 πηαζηξψλ αλά 

θηινβαηψξα πνπ είρε αλαγγειζεί αξρηθά θαη ε νπνία είρε θξηζεί εμαηξεηηθά ρακειή απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ θαη ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απφβιεηα. 

Σχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Υπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζα θαιχπηεη 

πνζφλ EGP1,03 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα, ελψ ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, απφ θνηλνχ 

κε άιιεο θξαηηθέο Αξρέο, φπσο ην Υπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη νη δήκνη, ζα 

θαιχπηνπλ ην ππφινηπν πνζφλ ηεο ηηκήο αλά θηινβαηψξα, ήηνη 37 πηάζηξεο. Ζ ελ ιφγσ 

ηαξίθα πξφθεηηαη λα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα πεξίνδν 2 εηψλ. 

Όπσο αλαθέξνπλ ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ν ζπλνιηθφο φγθνο απνβιήησλ ζηελ 

Αίγππην αλέξρεηαη ζε 100 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ 42 εθαη. ηφλνη αθνξνχλ 

απφβιεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ (κπάδα), 30 εθαη. ηφλνη αγξνηηθά απφβιεηα, 21 

εθαη. ηφλνη νηθηαθά απφβιεηα, 3 εθαη. ηφλνη απφβιεηα απφ εθζθαθέο, 2,9 εθαη. ηφλνη 

βηνκεραληθά απφβιεηα θαη 140 ρηι. θηιά ηαηξηθά απφβιεηα.  

 

Η παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ζε αλώηεξα ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ επίπεδα 

Σχκθσλα κε δήισζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζην ηέινο Απγνχζηνπ, ε 

εκεξήζηα παξαγσγή απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr έρεη ήδε θζάζεη ην επίπεδν ησλ 2,7 

δηζ. θ.π., ηέζζεξηο κήλεο λσξίηεξα απφ φ,ηη πξνέβιεπε ην ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο 

απηνχ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Υπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ αλαθέξνπλ 

ζεκαληηθά αλψηεξν επίπεδν παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία πνπ είρε αλαθνηλψζεη 

πξφζθαηα ν ξσζηθφο φκηινο Rosneft –εθ ησλ κεηφρσλ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr- ηα νπνία 

έθεξαλ ηελ εκεξήζηα παξαγσγή ζηα 2,4 δηζ.  θ.π., αλαθέξνληαλ σζηφζν ζην πξψην 

εμάκελν ηξέρνληνο έηνπο. Δθ’ φζνλ ηα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ ζεσξεζνχλ 

αθξηβή, ηνχην ζεκαίλεη πσο έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο απφ ην Zohr 

θαηά 600 εθαη. θ.π. απφ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην. Καηά ην Υπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ην 

θπζηθφ αέξην ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr παξάγεηαη απφ 12 θξέαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, 

ελψ σο ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 13
ν
 θξέαξ. Σεκεηψλεηαη 

εμάιινπ φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr απνδίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε 

θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία –απφ ηα κέζα Απγνχζηνπ- ηνπ δεχηεξνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ 

κήθνπο 215 ρικ. πνπ ζπλέδεζε ηα θξέαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ 

θνηηάζκαηνο κε ηα ππφινηπα θξέαηα, θαζψο θαη ηνλ θπξίσο αγσγφ. 
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ΔΜΠΟΡΙΟ 

Αύμεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο δάραξεο θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, ε αηγππηηαθή παξαγσγή δάραξεο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (2019) αλήιζε ζε 2,5 εθαη. ηφλνπο, απμεκέλε θαηά 

320.000 ηφλνπο έλαληη ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2018. Ζ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

απνδίδεηαη, κε βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ζηηο κεγαιχηεξεο –θαηά 180.000 feddans- εθηάζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θέηνο γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηινπ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζπλνιηθά 

ζε 584.600 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα). Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, 

ρσξίο σζηφζν ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ην 2019 απμήζεθαλ επίζεο νη θαιιηέξγεηεο 

δαραξνθάιακνπ, ελψ θαίλεηαη φηη κεηψλνληαη κε ηαρχ ξπζκφ νη εηζαγσγέο δάραξεο.     

 

Σν Τπ. Οηθνλνκηθώλ αλαθνίλσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο εθηειεζηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή ηεισλεηαθή 

ππεξεζία έρεη πξφζθαηα εηζεγεζεί ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηήλ ξπζκίζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθηεισληζηψλ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη λέεο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ζα απαηηνχλ νη 

εθηεισληζηέο λα είλαη Αηγχπηηνη άλσ ησλ 21 εηψλ, νη νπνίνη ζα θαηέρνπλ πηπρίν αλψηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ζα πεξλνχλ εηδηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην 

επάγγεικα. Θπκίδνπκε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ κέηξα επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο, θαζηέξσζε θαη επέθηαζε «ιεπθήο ιίζηαο» αμηφπηζησλ εηζαγσγέσλ, θαζψο θαη 

επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηεισλείσλ, αλακέλεηαη λα ςεθηζηνχλ απφ ην αηγππηηαθφ 

θνηλνβνχιην θαηά ηελ επηθείκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζπλεδξηάζεψλ ηνπ, πνπ μεθηλά ηνλ 

Οθηψβξην. 

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε πξφζθαηα λέεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηνπο 

εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα 

επηηξέπνπλ ηελ έμνδν απφ ηα ηεισλεία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 

δηακεηαθφκηζεο (“transit”) θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε απνζήθεο εθηφο ησλ ιηκέλσλ ή άιισλ 

ζεκείσλ εηζφδνπ, γηα παξάδεηγκα εληφο ειεπζέξσλ ή εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ, ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή δαζκνχ, αιιά δηα ηεο θαηάζεζεο εγγπήζεσλ απφ πιεπξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

(εηζαγσγέσλ). Καηά ην Υπνπξγείν, «ν ππνινγηζκφο ησλ δαζκψλ θαη θφξσλ πνπ αλαινγνχλ 

ζηα ελ ιφγσ αγαζά ππφ δηακεηαθφκηζε ζα βαζίδεηαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Γεληθήο 

Σπκθσλίαο Γαζκψλ & Δκπνξίνπ (GATT), ελψ νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζα ελνπνηήζνπλ ηνπο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα ηεισλεηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζα 

θαηαπνιεκήζνπλ θαηλφκελα θαηάρξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο “transit” θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ».    

Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

αλαθέξζεθε ζε «επηθείκελε ππνγξαθή ζεηξάο ζπκθσληψλ ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ζε 

ηεισλεηαθά δεηήκαηα, κε ηελ Δ.Δ., ηηο ΖΠΑ θαη ηε Λεπθνξσζία, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ηεισλεηαθήο απνηίκεζεο ηεο αμίαο πξντφλησλ, εθηίκεζεο ησλ 

αλαινγνχλησλ δαζκψλ θαη θφξσλ, εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζεο 

ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ θαη εληνπηζκνχ παξάλνκσλ θαη επηθίλδπλσλ πξντφλησλ, φπσο ηα 

φπια θαη ηα λαξθσηηθά». Πην αλαιπηηθά, ν θ. Maait αλέθεξε φηη «έρεη νξηζηηθνπνηεζεί 

θείκελν πξνθαηαξθηηθήο δηκεξνχο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο ηεισλεηαθήο ζπλδξνκήο κε ηηο 

ΖΠΑ, ελψ πξνεηνηκάδεηαη απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ε έλαξμε ζπλνκηιηψλ κε ηελ Δ.Δ. γηα ηε 

δεκηνπξγία κεραληζκψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηεισλεηαθήο θχζεσο (ζρεηηθψλ κε ην 

είδνο, ηελ αμία, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ησλ αγαζψλ), αλαθνξηθά κε 

ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ εκπνξίνπ ησλ δχν πιεπξψλ». Όζνλ αθνξά ηε 

ζέζπηζε αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Λεπθνξσζία, ν θ. Maait αλέθεξε φηη «ε ζρεηηθή 

ζπκθσλία αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί θαηά ηελ επηθείκελε –ην Σεπηέκβξην- ζχλνδν ηεο 

κηθηήο δηκεξνχο επηηξνπήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο».  
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Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ εμαγσγώλ πξνο αθξηθαληθέο ρώξεο 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS) πνπ δεκνζίεπζε 

ζην ηέινο Απγνχζηνπ ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ην χςνο ησλ 

εμαγσγψλ ηεο ρψξαο πξνο ηελ Αθξηθή αλήιζε ην 2018 ζε $4,7 δηζ., έλαληη $3,7 δηζ. ην 

2017, σζηφζν ηα αηγππηηαθά πξντφληα αληηκεησπίδνπλ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο νμχ 

αληαγσληζκφ απφ πξντφληα αζηαηηθήο πξνέιεπζεο (θπξίσο Κίλαο θαη Ηλδίαο), αιιά θαη απφ 

γαιιηθά θαη ηνπξθηθά πξντφληα. Καηά ηελ CAPMAS, ην 2018 ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ –κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ- ππήξμε ε Αιγεξία, 

απνξξνθψληαο πξντφληα αμίαο $977,2 εθαη., ελψ αθνινχζεζαλ ε Ληβχε ($632,6 εθαη.), ην 

Μαξφθν ($499,3 εθαη.), ε Τπλεζία ($496,6 εθαη.) θαη ην Σνπδάλ ($396,6 εθαη.). Σχκθσλα 

κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εθπνλήζεη ζηξαηεγηθή κειέηε 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ πξνο αθξηθαληθά θξάηε έσο ην 2020, ζηνρεχνληαο νκάδεο θξαηψλ 

πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε ηξία ρξνληθά ζηάδηα: (α) ην πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ην Σνπδάλ, 

ηελ Αηζηνπία, ηελ Οπγθάληα, ηελ Κέλπα, ην Κνλγθφ, ηε Εάκπηα, ηε Εηκπάκπνπε, ηε 

Μαδαγαζθάξε θαη ην Μαπξίθην, (β) ζην δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλνληαη ε Γθακπφλ, ην 

Κακεξνχλ, ε Νηγεξία, ην Τφγθν, ε Γθάλα, ε Αθηή Διεθαληνζηνχ, ε Ληβεξία, ε Σηέξξα 

Λεφλε, ε Γνπηλέα, ε Σελεγάιε, ε Μαπξηηαλία θαη ην Μάιη, ελψ (γ) ζην ηξίην ζηάδην 

πεξηιακβάλνληαη ε Αγθφια, ε Νακίκπηα, ε Μπνηζνπάλα θαη ε Ν. Αθξηθή. Δπηπιένλ, ε 

θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηγππηηαθψλ 

πξντφλησλ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο, ηφζν απφ ηελ άπνςε αληηκεηψπηζεο ηνπ πςεινχ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο παξνρήο εξγαιείσλ αζθάιηζεο 

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, αιιά θαη «ειάθξπλζεο» ησλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ πνπ ζέηνπλ 

νξηζκέλεο αθξηθαληθέο ρψξεο ζηηο εηζαγσγέο.        

 

Πξέζβεο Ν. Κνξέαο: «Η Κνξέα ζηνρεύεη ζε ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ κε ηελ 

Αίγππην» 

Σχκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 18/8 ν Πξέζβεο ηεο Ν. Κνξέαο ζηελ 

Αίγππην θ. Yoon δήισζε φηη «ε Σενχι επηδηψθεη ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ Αίγππην, δεδνκέλνπ φηη απηή απνηειεί ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θαη 

επελδπηηθφ εηαίξν ηεο Κνξέαο». Σχκθσλα κε ηνλ Κνξεάηε Πξέζβε, ν νπνίνο ηφληζε επίζεο 

ηνλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθηγμε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ ε δεκηνπξγία ηνπ κηθηνχ Αηγππηην-Κνξεαηηθνχ Τερλνινγηθνχ Κνιιεγίνπ ζηελ 

πεξηνρή Beni Suef, ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ έρεη ππεξβεί ηα $2 δηζ., ελψ νη 

θνξεαηηθψλ ζπκθεξφλησλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην παξάγνπλ κεξίδην 

πιεζίνλ ηνπ 80% ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κε θαηά πξνζέγγηζε 

χςνο εηεζίσλ εζφδσλ ζηα $700 εθαη. Σεκεηψλεηαη φηη ε πεξηθέξεηα Beni Suef, λνηίσο ηνπ 

Καΐξνπ, έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηα θνξεαηηθά επελδπηηθά ζπκθέξνληα ζηελ Αίγππην, 

σο «πεγή» ηερληθά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηε βηνκεραλία. Καηά ηνλ θ. 

Yoon, «επί ηνπ παξφληνο εμειίζζνληαη δηκεξείο δηαβνπιεχζεηο κε ζθνπφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

σο άλσ ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ, ψζηε λα εληζρπζεί ην δηκεξέο εκπφξην θαη ε 

πξφζβαζε ησλ εμαγφκελσλ θνξεαηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο Αηγχπηηνπο θαηαλαισηέο».  

 

Απμεκέλεο θαηά 6,7% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο από κηθηέο βηνκεραληθέο δώλεο (QIZ) 

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2019 απφ κηθηέο βηνκεραληθέο δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι (“Qualifying 

Industrial Zones” – QIZ) εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 6,7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2018, αλεξρφκελεο ζε $472 εθαη. Καηά ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, ην 97% ησλ 

εμαγσγψλ απηψλ απαξηηδφηαλ απφ έηνηκα ελδχκαηα θαη θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ελψ 

ην ππφινηπν 3% απφ ηξφθηκα θαη πξντφληα παινπξγίαο, δχν θιάδσλ πνπ έρνπλ ζρεηηθά 

πξφζθαηα πξνζηεζεί ζηηο αλσηέξσ δψλεο. Σεκεηψλεηαη φηη νη κηθηέο εηδηθέο βηνκεραληθέο 

δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηξηκεξή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ην 2004 

θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην 2005, βάζεη ηεο νπνίαο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηηο δψλεο 

απηέο ζηελ Αίγππην δχλαληαη λα εμάγνπλ θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζηηο ΖΠΑ άλεπ 
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δαζκψλ θαη πνζνζηψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ελζσκαηψλνπλ εηζξνέο 

ηζξαειηλήο πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ (10,5%).  

 

ηα $976 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην 7κελν 2019 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 

ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $976 εθαη., απμεκέλεο θαηά πιεζίνλ ηνπ 7% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018 ($915 εθαη.). Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ –πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ 

ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 20% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2018 θαη αλήιζαλ ζε $541 

εθαη. Τηο ΖΠΑ αθνινχζεζαλ, απφ πιεπξάο κεγέζνπο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ, ε 

Ηζπαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Βξεηαλία. Όπσο ζεκείσζαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, 

νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 26% 

ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2019, αλεξρφκελεο ζε $46 εθαη. 

 

Αύμεζε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ βάκβαθνο ην νθηάκελν 2019 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

βάκβαθνο εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 74% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 1,74 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 1 εθαη. κεηξηθψλ 

θαληαξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. Σχκθσλα κε ην Υπνπξγείν, ε εμαγσγηθή 

πεξίνδνο γηα ην βακβάθη δηαξθεί 9 κήλεο θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο Απγνχζηνπ. 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Κξαηηθά θνλδύιηα ύςνπο EGP5 δηζ. γηα δεκηνπξγία 13 βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ 

Σχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζηηο 17/8, ηα 

θνλδχιηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηα ζθνπνχκελα έξγα δεκηνπξγίαο 13 λέσλ βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

ζε 12 αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο (7 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Άλσ Αίγππην), αλέξρνληαη ζε EGP5 

δηζ. Όπσο εμήγεζε ν θ. Maait, ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο κηθξέο 

θαη κεζαίεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, ελψ ν Υπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζε –ππφ 

επεμεξγαζία- λνκνζρέδην γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν 

πξνβιέπεη απμεκέλα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά θίλεηξα πξνο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

κέηξα γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ επίζεκν νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο.  

Ο θ. Maait αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δέζκεπζε θνλδπιίσλ χςνπο EGP6 δηζ. ζηνλ ηξέρνληα 

πξνυπνινγηζκφ, πξνο ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή πξφζθαηε θπβεξλεηηθή απφθαζε ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπλίνπ (ε νπνία πξνβιέπεη 

εηήζηεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο χςνπο EGP6 δηζ., αξρήο γελνκέλεο απφ ην έηνο 2019/20). 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θνλδχιηα χςνπο EGP2,4 δηζ. απφ ηηο σο άλσ 

εμαγσγηθέο εληζρχζεηο ζα δνζνχλ ζε κεηξεηά ζηηο επηρεηξήζεηο, θνλδχιηα EGP1,8 δηζ. ζα 

δηαηεζνχλ πξνο κείσζε ππνρξεψζεσλ ησλ εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ πξνο ην θξάηνο, ελψ 

θνλδχιηα EGP1,8 δηζ. ζα δηαηεζνχλ ζε δξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ληφπησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηα πξντφληα ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Καηά ηνλ Υπνπξγφ, «ε θπβέξλεζε 

επηδηψθεη ηε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηήλ μέλεο 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο, κε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ».         

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Τπνγξαθή δύν ζπκθσληώλ επηρνξεγήζεσλ από ηελ EBRD γηα ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ 

εθζπγρξνληζκνύ ησλ αηγππηηαθώλ ζηδεξνδξόκσλ  

Σχκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ησλ Υπνπξγείσλ Δπελδχζεσλ θαη Μεηαθνξψλ, ζηηο 

19/8 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέγξαςε δχν ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε δχν επηρνξεγήζεσλ 

ζπλνιηθνχ χςνπο €1,5 εθαη., πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο δξάζεσλ γηα 
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εθζπγρξνληζκφ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο πξψηεο 

επηρνξήγεζεο ηεο EBRD ζα απνηειέζεη ε εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο 

ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ζηδεξνδξφκσλ (ENR) ε νπνία ζα εηδηθεχεηαη ζηηο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ (cargo), κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ 

θνξηψζεσλ, κεηαθνξψλ θαη εληνπηζκνχ (“tracking”) αγαζψλ ησλ αηγππηηαθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ. Αληηθείκελν ηεο δεχηεξεο επηρνξήγεζεο ζα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αγνξάο 100 λέσλ αηκνκεραλψλ. 

Σχκθσλα κε ελ ζέκαηη δειψζεηο ηνπ δηεπζπληή ηνπ γξαθείνπ ηεο EBRD ζηελ Αίγππην θ. 

Hamza, «ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην 

αλέξρεηαη ζε €5 δηζ., δηεζπαξκέλν ζε πνηθηιία θιάδσλ, κε έκθαζε ζηε βηνκεραλία, ηηο 

ππνδνκέο θαη ηα έξγα κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα». 

 

ε δαλεηζκό $2,5 δηζ. πξνζβιέπεη ην αηγππηηαθό θξάηνο γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ 

“monorail” 

Σχκθσλα κε πεγέο ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζβιέπεη ζε δαλεηζκφ θεθαιαίσλ χςνπο $2,5 δηζ. γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) πνπ 

ζα ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή 6
th

 of October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε ηε λέα 

δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεγέο ηεο EBRD αλέθεξαλ φηη ε Αίγππηνο 

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

Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΤΔπ), κία βξεηαληθή ηξάπεδα πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη 

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

κεηαμχ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bombardier-Orascom-Arab Contractors 

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

 

Δγθαηλίαζε κεγάινπ έξγνπ δώλεο logistics ζηελ Άλσ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο ζηηο 20/8, ν Υπνπξγφο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

& Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ θ. Meselhy εγθαηλίαζε ην κεγάιν έξγν δεκηνπξγίαο 

δψλεο κε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη ηξνθνδνζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (logistics) ζηελ Άλσ Αίγππην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Qena, 

πξνυπνινγηζκνχ EGP2 δηζ. Ζ δψλε αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ 

ηξηεηίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 30.000 ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε 

αηγππηηαθή Αξρή Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ITDA) πξφθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ λα πξνθεξχμεη 5 δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή θφκβσλ logistics 

ζηηο πεξηνρέο Kafr El Sheikh, Σνπέδ, Νέαο Κνηιάδαο (El Wadi El Gedid), Sharkia θαη 

Δξπζξάο Θάιαζζαο, αξρηθψο εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP14,2 δηζ. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Πξνβιέςεηο γηα πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην 2019 

Σε δεκνζηεπζείζεο –ηνλ Ηνχιην- πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο 

θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην έηνο 2019, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη νη 

πεξηνρέο πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα ην Κάηξν, ην Sharm El 

Sheikh, ε Hurghada, θαη ε Αιεμάλδξεηα, αλακέλεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα 

εκθαλίζνπλ άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) θαηά 11%, 

39%, 29% θαη 27% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ην 2018. Σχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

Colliers, γηα ην έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ 

ην 79% γηα ην Κάηξν, ην 64% γηα ην Sharm El Sheikh, ην 69% γηα ηε Hurghada θαη ην 84% 

γηα ηελ Αιεμάλδξεηα. Σχκθσλα κε ηελ Colliers, «νη πξννπηηθέο ηνπ αηγππηηαθνχ 

μελνδνρεηαθνχ / ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ παξακέλνπλ επνίσλεο, ελψ ζα πξέπεη θέηνο λα 

αλακέλεηαη φηη νη δπλαηνί αηγππηηαθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζα παξνπζηάζνπλ κεγέζπλζε 

ησλ κέζσλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηνπο αλά δσκάηην ζε ξπζκφ 27%, έλαληη ηνπ 2018».  

 


