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ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,06 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2019 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέ-
ινο Φεβξνπαξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ α-
μηφινγε άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $1,44 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $44,06 δηζ., έλαληη $42,62 
δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη φηη κεηά απφ ζπλερείο δηαδνρηθέο απμήζεηο απφ ην 
Ννέκβξην ηνπ 2016 νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 
ηεο ιίξαο, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο εκθαλίζηεθαλ ην Γεθέκβξην 
2018 γηα πξψηε θνξά κεησκέλα θαηά $1,96 δηζ., αλεξρφκελα ζε $42,55 δηζ., έλαληη 
$44,51 δηζ. ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2018 θαη $44,5 δηζ. ζην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ 
έηνπο, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ην ηξέρνλ χςνο ησλ 
ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε πεξίπνπ νθηψ 
κελψλ εηζαγσγψλ βαζηθψλ αγαζψλ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 
ηεο Αηγχπηνπ είραλ θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά 
επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα. 
 
Άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 14,35% ην Φεβξνπάξην 2019 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δεί-
θηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Φεβξνπάξην 2019 πεξαηηέξσ άλνδν έλαληη ηνπ Ηαλνπ-
αξίνπ, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 14,35% ζε εηήζηα βάζε. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηα-
λνπάξην 2019 ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ 12,71% ζε εηήζηα 
βάζε, έλαληη 11,97% ην Γεθέκβξην, 15,65% ην Ννέκβξην θαη 17,67% ηνλ Οθηψβξην 
2018, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Φεβξνπάξην 2019 πεξαηηέξσ 
άλνδν έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 9,2% ζε εηήζηα βάζε, 
έλαληη 8,57% ηνλ Ηαλνπάξην, 8,3% ην Γεθέκβξην, 7,94% ην Ννέκβξην θαη 8,86% ηνλ 
Οθηψβξην 2018, αληίζηνηρα.  
 
Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ ην επηάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκη-
θφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ επηακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 α-
ληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 4,2% ηνπ ΑΔΠ (ή EGP222,5 δηζ.), έλαληη πνζνζηνχ 4,9% ηνπ 
ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ζεκεησζέλ ζην πξψην επηάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλα-
ζκα αλήιζε ζε 0,5% ηνπ ΑΔΠ (ή EGP24 δηζ.), έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο ηεο 
ηάμεσο ησλ EGP13 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν επηάκελν 2017/18. Σα ζπλνιηθά θξαηηθά 
έζνδα απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2018/19 θαη αλήιζαλ ζε EGP456,5 
δηζ., ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 19% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην 
επίπεδν ησλ EGP678,4 δηζ. Σα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο θαηέγξαςαλ εηήζηα 
άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 22,2% θαη αλήιζαλ ζε EGP356,6 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακή-
λνπ 2018/19, ελψ νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο απμήζεθαλ θαηά 11,4% θαη γηα 
κηζζνχο / ζπληάμεηο απμήζεθαλ θαηά 17,5%, αληίζηνηρα.  



 

 

Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ην ζρέδην πξνυπνιν-
γηζκνχ ηνπ έηνπο 2019/20 
ηηο 27/3 ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ην ζρέδην ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20. 
Οη θπβεξλεηηθνί ζηφρνη αλαθέξνπλ ξπζκφ αλάπηπμεο 6% 
θαη κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ 
ηνπ ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 7,2%, έλαληη ζηνρεπφκελνπ επη-
πέδνπ 8,4% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Όπσο αλέθε-
ξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο πξνβιέπεη χςνο θξαηηθψλ 
δαπαλψλ ζην επίπεδν ησλ EGP1,57 ηξηζ., ελψ ζηνρεχεη ζε 
επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% 
ηνπ ΑΔΠ, ζε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ 
ηνπ ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 89%, ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 
εηήζηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 9,1% θαη ζε επηβξάδπλζε ηνπ 
ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην 2,3%. Όπσο αλέ-
θεξαλ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ν λένο πξνυπνινγηζκφο ζηνρεχ-
εη επίζεο ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ 
ζηα θαχζηκα θαηά 42%, ζην επίπεδν ησλ EGP52 δηζ. χκ-
θσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλαιιαγκαηηθή 
ηζνηηκία ιίξαο-δνιιαξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 
ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ ε ηξέρνπζα, 
εληζρπκέλε, ζην επίπεδν ησλ 17,46 ιηξψλ αλά δνιιάξην 
(κέζε επίζεκε ηζνηηκία πεξηφδνπ 1-15/3). 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Νέα θξηηήξηα γηα ηελ ππαγσγή ζην ζχζηεκα θξαηηθψλ 
επηδνηήζεσλ ζίηηζεο 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, αθνχ νινθιήξσζε ηε δηαδηθα-
ζία ελδειερνχο εμέηαζεο ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ πεξίπνπ 
20 εθαη. θαξηψλ ζίηηζεο -νη νπνίνη αλέξρνληαη θαη’ εθηί-
κεζε ζε 70 εθαη. άηνκα πεξίπνπ- θαηέιεμε πξφζθαηα ζε 
ζεηξά έμη θξηηεξίσλ κε ζθνπφ λα πινπνηήζεη εληφο ηνπ 
Μαξηίνπ ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγη-
ζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα ηξφθηκα. 
πγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα βαζίδνληαη ζε νξηζκέλνπο δεί-
θηεο θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ζεκεξηλψλ δηθαηνχ-
ρσλ -ππφ κνξθή ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο- κε ζθνπφ ηνλ αληη-
θεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζήο ηνπο. 
Έηζη, νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ έλα παηδί θνηηά ζε δηεζλέο 
ζρνιείν κε θφζηνο εηεζίσλ δηδάθηξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο 
EGP30.000, ή εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ «πνιπηειέο» απηνθί-
λεην παξαγσγήο κεηά ην έηνο 2014, ζα απνθιείνληαη απφ 
ην ζχζηεκα επηδνηήζεσλ ζίηηζεο. Οκνίσο, ν πνιίηεο πνπ 
θαηέρνπλ αγξνηηθέο εθηάζεηο άλσ ησλ 10 feddans (1 fed-
dan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζα παχζνπλ λα επσθεινχληαη 
θξαηηθψλ επηδνκάησλ ζίηηζεο. Σν ίδην ζα ηζρχζεη θαη γηα 
ηηο νηθνγέλεηεο κε κεληαία θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκα-
ηνο άλσ ησλ 650 KW, ή εθείλεο κε κεληαία θαηαλάισζε 
ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο άλσ ησλ EGP800. Όπσο 
αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ε Δπηηξν-
πή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπ-
ιίνπ δήηεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Πξνκεζεηψλ θ. 
Meselhy, κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπιάρηζηνλ νξηζκέ-
λσλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ.  
 
 

Νένο επελδπηηθφο ράξηεο γηα ηελ Άλσ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 4/3 ν 
Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εμέδσζε δηάηαγκα ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη ράξηε πνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξην-
ρέο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε επελ-
δχζεσλ, απφ ηε λενζπζηαζείζα Τπεξεζία Αλάπηπμεο 
Άλσ Αηγχπηνπ (Upper Egypt Development Agency). 
Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηελ πξψηε δψλε πξνηε-
ξαηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν άμνλαο πνπ πεξηθιείεη 
ηηο πεξηνρέο Ννπβίαο θαη Λίκλεο Νάζζεξ, ν άμνλαο 
πνπ πεξηθιείεη ηηο πεξηνρέο Halayeb, Shalatin, Quseir 
θαη Safaga, νη νάζεηο Kharga θαη Dakhla, νη πεξηθέ-
ξεηεο Sohag θαη Qena, θαζψο θαη ην κεγάιν αλαπηπ-
μηαθφ έξγν ηνπ Υξπζνχ Σξηγψλνπ, ην νπνίν εθηείλε-
ηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ δχν ηειεπηαίσλ πεξηθε-
ξεηψλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. 
ηε δεχηεξε δψλε πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη 
ν άμνλαο ησλ πεξηθεξεηψλ Assiut θαη Minya έσο ηελ 
φαζε Farafra, ν άμνλαο ηεο Marsa Alam φπνπ πεξη-
θιείνληαη επίζεο νη πεξηνρέο Λνχμνξ θαη Edfu (ζην 
βφξεην Αζνπάλ), ν άμνλαο Galala-Ain Sokhna πνπ 
εθηείλεηαη σο ηηο επαξρίεο Fayoum, Beni Suef, θαζψο 
θαη ηελ φαζε ηεο Bahareya. Σέινο, πάληνηε ζχκθσλα 
κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηελ ηξίηε δψλε επελδπηη-
θψλ πξνηεξαηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη νη ελαπνκεί-
λαζεο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο, 
νη πεξηνρέο Toshka θαη Eastern Owaynat, έσο ηελ 
πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο (New Valley). 
 
Δθθίλεζε θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφ-
ηεζεο ηεο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο ζπγθξάηεζεο 
ηνπ πιεζπζκνχ 
χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, πξφ-
ζθαηα μεθίλεζε ε πινπνίεζε θνηλνηηθνχ πξνγξάκκα-
ηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δζληθήο Πιεζπζκηαθήο 
ηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο ζε ρξνληθφ νξίδνληα σο ην 
2030, κε θνλδχιηα επηρνξήγεζεο απφ ηελ Δ.Δ. πνπ 
αλέξρνληαη ζε €27 εθαη., ζε ζπλεξγαζία κε ην Τ-
πνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο. Σν 
πξφγξακκα ζηνρεχεη λα ζηεξίμεη ηελ παξνρή ζπκ-
βνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκα-
ηηζκνχ, θαζψο θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ληφπαληξα 
δεπγάξηα ζηελ Αίγππην. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν επη-
θεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβεο 
θ. Surkos, «ν ξπζκφο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο 
ζηελ Αίγππην πξέπεη λα κεησζεί ζε βηψζηκα επίπεδα, 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφηεξν επίπεδν 
δηαβίσζεο θαη επαξθήο πνηφηεηα εθπαίδεπζεο γηα 
φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο». 
 
ε θαηψηαην ζεκείν 17 κελψλ ην Φεβξνπάξην ν 
ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ 
θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκν-
ζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκη-
θήο αλάιπζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates 
NBD, ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγπ-
πηηαθήο νηθνλνκίαο παξνπζίαζε πεξαηηέξσ θάκςε 
ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, θζάλνληαο ην 
ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 17 κελψλ, 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο 48,2 κνλάδεο, έλαληη 48,5 κνλά- 
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δσλ ηνλ Ηαλνπάξην, 49,6 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην θαη 49,2 
κνλάδσλ ην Ννέκβξην, παξακέλνληαο αζθαιψο θάησ 
απφ ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, πνπ δηαρσξίδεη ηελ 
αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Φεβξνπάξην 2019 παξαηε-
ξήζεθε πηψζε ησλ επηπέδσλ παξαγσγήο θαη λέσλ παξαγ-
γειηψλ γηα εμαγσγέο ζηα ρακειφηεξα ζεκεία ηνπο απφ ην 
επηέκβξην 2017 θαη ηνλ Οθηψβξην 2016, αληίζηνηρα, 
ελψ κεηψζεθε επίζεο -γηα πξψηε θνξά ην ηειεπηαίν πε-
ληάκελν- ην επίπεδν ηεο αγνξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο ειαθξάο κεληαίαο αχμεζεο 
ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ. Πάλησο, φπσο επηζεκαίλε-
ηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο, ην επίπεδν αηζην-
δνμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο 
βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαηά ην πξνζερέο 
δσδεθάκελν θπκάλζεθε ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, θζά-
λνληαο κάιηζηα ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ θαηά ην ηειεπ-
ηαίν δεθάκελν. 
 
Ζ EBRD θαιεί ηελ Αίγππην λα επηζπεχζεη ηηο κεηαξ-
ξπζκίζεηο 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε επί-
ζθεςε ζηελ Αίγππην ν πξψηνο αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσ-
πατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο 
(EBRD) θ. Rigterink, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά 
ζπλαληήζεσλ ηφζν κε θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο, 
φζν θαη κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθν-
λνκίαο. Ο θ. Rigterink επηζθέθζεθε επίζεο ηηο εγθαηα-
ζηάζεηο ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Ben-
ban ηνπ Αζνπάλ, φπνπ ε EBRD ρξεκαηνδνηεί ηελ θαηα-
ζθεπή 16 ειηαθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ε-
λέξγεηαο, ζπλδπαζκέλεο θσηνβνιηατθήο δπλακηθφηεηαο 
750 MW. Όπσο αλέθεξε ν θ. Rigterink, θαηά ηελ εδψ 
επίζθεςή ηνπ «εληππσζηάζηεθε απφ ηελ έθηαζε ηεο 
πξνφδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ νηθν-
λνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ». Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 
παξνπζίαζεο, ζηηο 5/3, ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπζείζαο 
έθζεζεο ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία 
«κεηάβαζεο» ησλ νηθνλνκηψλ ιεπηξηψλ ρσξψλ πνπ επσ-
θεινχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο 
απηήο –κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο- 
κε ηίηιν “Transition Report 2018/19: Work in Transi-
tion” ε EBRD θάιεζε ηελ θπβέξλεζε ηεο Αηγχπηνπ λα 
επηζπεχζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ πξνγξάκκαηνο 
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. εκεηψλεηαη φηη νιφθιε-
ξε ε σο άλσ έθζεζε ηεο EBRD κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη 
θνξησζεί ζηελ ηζηνζειίδα: https://2018.tr-ebrd.com/
downloads.  
 
Μεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκερα-
λίαο Eastern Tobacco 
ηηο 28/2, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε μεθίλεζε ηε δηαδηθα-
ζία κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκε-
ραλίαο Eastern Tobacco, ε νπνία ζεκεησηένλ θαηέρεη 
κνλνπσιηαθή ζέζε ζηελ αηγππηηαθή αγνξά πξντφλησλ 
θαπλνχ, κέζσ δηάζεζεο ζε ελδηαθεξνκέλνπο πξφζζεηνπ 
κεξηδίνπ 4,5% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ 
(101.250.000 κεηνρέο) -αξρηθά κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέ-
ηεζεο ηνπ 95% ησλ κεηνρψλ θαη ελ ζπλερεία κέζσ δε-
κφζηαο πξνζθνξάο ηνπ ππνινίπνπ 5% απηψλ- ζην Υξε-
καηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζηελ ηηκή ησλ EGP17 αλά κεηνρή. 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηελ ηδησηηθή  

ηνπνζέηεζε ε δήηεζε ππεξέβε θαηά 1,8 θνξέο ηελ πξν-
ζθνξά ηίηισλ ηεο Eastern Tobacco, ελψ θαηά ηε δεκφ-
ζηα πξνζθνξά ε δήηεζε ππεξθάιπςε θαηά 4,27 θνξέο 
ηελ πξνζθνξά, κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 
εηαηξείαο λα αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία. χκθσλα κε 
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην 94% ησλ πξνζθεξζεηζψλ κεην-
ρψλ ηεο Eastern Tobacco ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο ην-
πνζέηεζεο αγνξάζηεθε απφ μέλνπο ζεζκηθνχο επελδπ-
ηέο, θπξίσο Δκηξαηηλνχο θαη ανπδάξαβεο. χκθσλα κε 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζηηο 
6/3, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηελ δεκφζηα πξνζθνξά θαη 
ηελ ηδησηηθή δηάζεζε ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ησλ κεην-
ρψλ ηεο Eastern Tobacco αλήιζαλ ζε EGP1,7 δηζ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 
Eastern Tobacco δηα ηεο δηάζεζεο πξφζζεησλ κεηνρψλ 
ηεο ζε ηδηψηεο επελδπηέο, ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηνπ 
επί καθξφλ αλακελφκελνπ -ήδε απφ ην Μάξηην παξειζφ-
ληνο έηνπο- αιιά αλαβιεζέληνο κέρξη ηψξα θπβεξλεηη-
θνχ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ 
εηαηξεηψλ κέζσ ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο ζην ρξεκαηη-
ζηήξην. Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, εληφο ηνπ 
πξνζερνχο δηκήλνπ θαη έσο ηελ έλαξμε ηνπ Ρακαδαληνχ 
ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη νη πξφζζεηεο κεξηθέο ηδησηη-
θνπνηήζεηο θξαηηθψλ νκίισλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη  
Alexandria Containers & Cargo Handling, Heliopolis 
Housing θαη Abou Qir Fertilizers, αιιά ελδερνκέλσο θαη 
ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) κεηνρψλ ηεο θξαηηθήο 
θαηαζθεπαζηηθήο / ηερληθήο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ πεηξε-
ιαηνεηδψλ Enppi. Δπηπξνζζέησο, απφ ην επηέκβξην α-
λακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ νη ηδησηηθνπνηήζεηο ηεζζάξσλ 
έσο πέληε αθφκε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηα ηεο εηζα-
γσγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην (IPOs), 
θαζψο επίζεο, ελδερνκέλσο, θαη ηεο θξαηηθήο ηξάπεδαο 
Banque du Caire. 
 
Δπηρεηξεκαηηθφ ζπκβνχιην Αηγχπηνπ-Ρνπκαλίαο 
Καηά ηελ πξφζθαηε ζχλνδν ηεο κηθηήο επηηξνπήο δηκε-
ξνχο νηθνλνκηθήο, επηζηεκνληθήο & ηερληθήο ζπλεξγαζί-
αο Αηγχπηνπ-Ρνπκαλίαο πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 
αξρέο Μαξηίνπ, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Ρνπκάλνο Τπνπξγφο Δπηρεη-
ξεκαηηθφηεηαο & Δκπνξίνπ θ. Oprea παξέζηεζαλ ζηελ 
ππνγξαθή ζεηξάο ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζί-
αο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ε-
κπνξίνπ, κε έκθαζε ζηελ πξνζέιθπζε ξνπκαληθψλ ε-
πελδχζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, 
ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηαγνξψλ 
ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ 
θαη επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ νκίισλ ησλ δχν 
ρσξψλ. Όπσο αλέθεξε ν Σχπνο, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο 
Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization 
- AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξα-
ςε κε ηε ξνπκαληθή πιεπξά ζπκθσλία γηα ηε ζπκπαξα-
γσγή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, αληιηψλ ιαδηνχ, ζηδεξν-
δξνκηθνχ πιηθνχ, αλειθπζηήξσλ, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη «έμππλσλ» ειεθηξνληθψλ 
ζπζηεκάησλ. Καηά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθην-
ξείν (ΜΔΝΑ), νη δηκεξείο ζπλνκηιίεο ζην πιαίζην ηεο 
κηθηήο επηηξνπήο πεξηέιαβαλ επίζεο ηνπο ηνκείο θξαηη-
θψλ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραλίαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ, γεσξγίαο, επηθνηλσληψλ  
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θαη ηνπξηζκνχ. 
 
Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
επελδπηηθνχ λφκνπ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ 
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ζηηο 6/3 πξνηεηλφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2017, νη νπνίεο 
ζθνπεχνπλ λα επεθηείλνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ. 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ 
θαο Nasr, νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνρεχνπλ θπξίσο αθ’ ελφο 
λα επεθηείλνπλ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζε 
projects επέθηαζεο ή αλαβάζκηζεο ήδε πθηζηάκελσλ 
επελδχζεσλ, θαη αθ’ εηέξνπ λα πεξηνξίζνπλ πεξαηηέξσ 
ηα δηνηθεηηθά ηέιε θαη ινηπά θφζηε γηα ηνπο επελδπηέο.      
 
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch αλαβαζκίδεη ην 
αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ 
ηηο 21/3, ν δηεζλήο νίθνο Fitch αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφ-
γεζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξέ-
νπο ηεο Αηγχπηνπ, ηφζν ζε μέλν φζν θαη εγρψξην λφκη-
ζκα, ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Ο 
νίθνο Fitch επηζήκαλε φηη «ε αλαβάζκηζε ηεο αμηνιφγε-
ζεο ηεο Αηγχπηνπ νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο 
πινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κε-
ηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε καθξννηθνλνκηθή 
ζηαζεξφηεηα, δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηζρπξνπνίε-
ζε ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο». Καηά 
ηνλ νίθν Fitch, «νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 
Αίγππην αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη κεηά ηελ εθ-
πλνή ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλ-
ζεο πνπ παξέρεη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) 
ζηε ρψξα, πνπ ζα ζπκβεί αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο».  
Ο νίθνο εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ δεκνζηνλνκηθφ 
έιιεηκκα θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζα αλέιζεη ζε 
8,6% ηνπ ΑΔΠ, ελψ παξάιιεια ζα επηηεπρζεί πξσηνγε-
λέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% ηνπ ΑΔΠ. Καηά ηνλ 
νίθν Fitch, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλακέλεηαη λα 
θνξπθσζνχλ νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα απνπιεξσκή ηφ-
θσλ, ζην επίπεδν ηνπ 10,2% ηνπ ΑΔΠ, πξνηνχ απηέο 
αξρίζνπλ λα απνθιηκαθψλνληαη απφ ην πξνζερέο νηθν-
λνκηθφ έηνο (2019/20). Ζ Fitch πξνβιέπεη φηη θαηά ην 
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζα αλέι-
ζεη ζε 5,5%, θαζψο θαη φηη ν κέζνο πιεζσξηζκφο ζα πέ-
ζεη ζην 10%. Ζ Fitch αλακέλεη εμάιινπ ρακειφηεξα επί-
πεδα δεκνζίσλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο –θάησ απφ ην θα-
ηψθιη ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ- θαζψο θαη επηδνηήζεσλ & θνη-
λσληθψλ επηδνκάησλ –ζε πεξίπνπ 5,3% ηνπ ΑΔΠ- θαηά 
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20.  
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ νίθν 
Fitch έηπρε «ζεξκήο» ππνδνρήο απφ ην αηγππηηαθφ Τ-
πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν επηζήκαλε πσο «απηή 
ζα επηθέξεη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο ησλ ε-
πελδπηψλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ζα βνεζήζεη 
λα κεησζεί ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο». Θπκίδνπκε 
φηη ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ 2018, ν νίθνο Fitch είρε αλα-
βαζκίζεη ηελ πξννπηηθή ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ, ζε 
ζεηηθή απφ ζηαζεξή, δηαηεξψληαο ηφηε ηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ αμηφρξενπ ζην επίπεδν ηνπ “B”. 

Πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ γηα αληη-
κεηψπηζε πξνβιεκάησλ επελδπηψλ 
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο π-
λεξγαζίαο αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ εθθίλεζε λέαο 
πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ηαρχηεξε αληηκεηψπηζε πξνβιε-
κάησλ πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ επελδπηέο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ππφ ηελ επσλπκία 
“Investment without Challenges”. πγθεθξηκέλα, ην Τ-
πνπξγείν δεκηνχξγεζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (δηεχζπλζε: support@miic.gov.eg), θαζψο 
θαη εηδηθή ηειεθσληθή γξακκή ζηε Γεληθή Αξρή Δπελδχ-
ζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI hotline: 16035) πξν-
θεηκέλνπ λα ππνδέρεηαη ζρεηηθά παξάπνλα θαη πξνηάζεηο 
επελδπηψλ. Καηά ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, «ζην δηάζηε-
κα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο, νη κεραληζκνί επίιπζεο επελ-
δπηηθψλ δηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ δηεπζέηεζαλ 1.569 
ππνζέζεηο πξνβιεκάησλ επελδπηψλ, απφ ζχλνιν 1.874 
ηέηνησλ ππνζέζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 43 ππνζέζεηο αθν-
ξνχζαλ κεγάια επελδπηηθά projects ζηνπο θιάδνπο βην-
κεραλίαο, ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, εκπνξίνπ, αθηλήησλ, κε-
ηαθνξψλ, εμνξχμεσλ, ππεξεζηψλ πγείαο θαη βηνκεραλίαο 
ηξνθίκσλ, κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ EGP13 δηζ.». 
Όπσο αλέθεξε ην Τπνπξγείν, «ζηελ παξνχζα θάζε εμε-
ηάδνληαη 305 ππνζέζεηο πξνβιεκάησλ επελδπηψλ, νη 51 
εθ ησλ νπνίσλ ελψπηνλ ηεο κφληκεο επηηξνπήο επίιπζεο 
επελδπηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο 
Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ 
(GAFI)». Ζ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο πξφζζεηνπ εηδη-
θνχ «θαλαιηνχ» επηθνηλσλίαο κε ηηο Αξρέο γηα ηελ αληη-
κεηψπηζε πξνβιεκάησλ επελδπηψλ, έρεη ζθνπφ, ζχκθσ-
λα κε ην Τπνπξγείν, «λα εγθαζηδξχζεη ακεζφηεξε επηθνη-
λσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πξνο ηαρχηεξε επίιπζε 
ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθφκελεο 
ππεξεζίεο, θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ». Δπη-
πιένλ, ε πξσηνβνπιία πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία βάζεο 
δεδνκέλσλ ησλ ζπρλφηεξσλ επελδπηηθψλ πξνβιεκάησλ, 
κε ζηφρν ηελ νξηζηηθή ηνπο δηεπζέηεζε κε ζεζκηθέο ιχ-
ζεηο. 
 
Τπνγξαθή ζεηξάο ζπκθσληψλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη 
Οκάλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο 14εο ζπλφδνπ ηεο κηθηήο επηηξνπήο ζπλεξ-
γαζίαο Αηγχπηνπ-Οκάλ πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πξσηεχνπ-
ζα ηνπ Οκάλ, Μαζθάη, ζηηο 18 θαη 19/3, ππνγξάθεθε 
ζεηξά δηκεξψλ ζπκθσληψλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
Σεο κηθηήο επηηξνπήο ζπκπξνήδξεπζαλ νη ΤΠΔΞ ηεο 
Αηγχπηνπ θαη ηνπ Οκάλ, θ.θ. Shoukry θαη Bin Alawi, 
αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξ-
ρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ππέγξαςε 
κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκαληθή Αξρή Πξνψζεζεο 
Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ, κε αληηθείκελν 
ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο 
ζπλεξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη νη δχν πιεπξέο βξίζθνληαη 
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε ζπλνκηιίεο γηα ηε ζχζηαζε 
θνηλνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί εθαηέ-
ξσζελ πινπνηνχκελα επελδπηηθά projects, κε ηελ νκαλη-
θή πιεπξά λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ –
ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- ζε επελδχζεηο ζηνπο 
αηγππηηαθνχο θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη ηνπξηζκνχ. Ο 
αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζε 
ζπλάληεζε, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην πεξηζψξην ησλ 
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εξγαζηψλ ηεο κηθηήο επηηξνπήο, κεηαμχ ηεο Τπνπξγνχ 
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr θαη νκά-
δαο Οκαλψλ επελδπηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελ-
δχζεσλ απφ ην νπιηαλάην. 
Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε ππν-
γξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ 
Τγείαο ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη ζε ππνγξαθή δχν ε-
θηειεζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 
αξκφδησλ θνξέσλ ησλ δχν ρσξψλ, ηνπ πξψηνπ ζηνλ ην-
κέα ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηα έηε 2019-2020, ηνπ δε δεχ-
ηεξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα έηε 2019-2021.  
 
Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ: δεκφζηεο επελδχζεηο 
EGP1,5 ηξηζ. ηελ ηειεπηαία 4εηία 
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 
θαο El-Saeed ζηηο 19/3, ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ επελδχ-
ζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 
EGP1,5 ηξηζ. ($87 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), εθ 
ησλ νπνίσλ θνλδχιηα EGP175 δηζ. (πεξίπνπ $10,5 δηζ.) 
έρνπλ δηαηεζεί ζε λέα επελδπηηθά έξγα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, 
εκθαλίδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12% έλαληη ηνπ 
αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηελ Τ-
πνπξγφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2018/19 ην 
θξάηνο νινθιήξσζε ζπλνιηθά 1.133 επελδπηηθά έξγα ζε 
20 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είρε μεθηλήζεη ζην δηάζηεκα ηεο 
ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο 
EGP311 δηζ.    
 
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη αχμεζε ησλ θα-
ηψηαησλ κηζζψλ & ζπληάμεσλ 
ην ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi 
αλαθνίλσζε ηελ, πξψηε απφ ην έηνο 2014, αχμεζε ηνπ 
επηπέδνπ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα ηνπο δεκνζίνπο π-
παιιήινπο, απφ ην επίπεδν ησλ EGP1.200 ζε εθείλν ησλ 
EGP2.000, απφ ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο. Ο Πξφεδξνο 
Al Sisi εμήγγεηιε επίζεο ηελ αχμεζε θαηά 15% ηνπ επη-
πέδνπ ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο γηα ηνπο δεκνζίνπο π-
παιιήινπο, απφ EGP750 ζε EGP900, θαζψο αθφκε ηελ 
παξνρή αχμεζεο θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο 
ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηεο ηάμεσο 
ηνπ 7% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ φζνλ αθνξά ηνπο ππαι-
ιήινπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ 10% φζνλ αθν-
ξά ηνπο ππαιιήινπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκη-
θψλ, νη πξνγξακκαηηδφκελεο απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπ-
ληάμεσλ ζην δεκφζην ηνκέα αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ 
πξφζζεηε δαπάλε ηεο ηάμεσο ησλ EGP58,5 δηζ. ζηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019/20. εκεηψλεηαη 
φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο 
αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν ζπλν-
ιηθφο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην αηγππηηαθφ δε-
κφζην αλεξρφηαλ ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2018 ζε 818 
ρηι., έλαληη 826,9 ρηι. ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017.    

ε EGP721,1 δηζ. ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκφζησλ & 
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ην έηνο 2017/18 
χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ 
ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκφζη-
σλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 αλήιζε ζε 
EGP721,1 δηζ. (πεξίπνπ $40,4 δηζ. κε ηζνηηκίεο ηέινπο 
Ηνπλίνπ 2018), έλαληη EGP514,3 δηζ. θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2016/17. χκθσλα κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, νη 
άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην θαηά ην νηθνλν-
κηθφ έηνο 2017/18 απμήζεθαλ θαηά 84,7% έλαληη ηνπ 
έηνπο 2013/14, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ $7,72 δηζ., 
έλαληη κφιηο $4,18 δηζ., κεηψζεθαλ σζηφζν ειαθξψο 
(θαηά 2,7%) έλαληη ηνπ έηνπο 2016/17 (φηαλ νη θαζαξέο 
ΑΞΔ είραλ αλέιζεη ζε $7,93 δηζ.). Δπηπιένλ, ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ έηνπο 2017/18 ζπζηάζεθαλ ζηε ρψξα πεξίπνπ 
19.836 επηρεηξήζεηο, έλαληη 15.200 επηρεηξήζεσλ ην έηνο 
2016/17.  
 
Δηδήζεηο απφ ην ρψξν ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφ-
κελσλ επελδχζεσλ 
ε πξφζθαηε ζπλάληεζε πνπ είρε ζην Κάηξν κε ηνλ επη-
θεθαιήο ηεο ακεξηθαληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπ-
λεξγαζίαο USAID θ. Green, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελ-
δχζεσλ θα Nasr αλέθεξε φηη ην stock ησλ ακεξηθαληθψλ 
επελδχζεσλ ζηε ρψξα αλέξρεηαη ζε $21,8 δηζ., ζχκθσλα 
κε ζηνηρεία ηέινπο 2018. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ε θα Nasr ζπδήηεζε κε ηνλ θ. Green ηξφπνπο ελί-
ζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ USAID, 
ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ζπγθπξίαο, θαηά 
ηελ νπνία ε ρψξα έρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο 
Έλσζεο. 
Δπηπιένλ, ε θα Nasr, ζε πξφζθαηε εθδήισζε γηα ηνλ 
ενξηαζκφ ησλ 110 εηψλ νηθνλνκηθψλ & εκπνξηθψλ ζρέ-
ζεσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διβεηίαο, παξνπζία ηνπ Δι-
βεηνχ ΤΠΔΞ θ. Cassis πνπ επηζθέθζεθε κε ηελ επθαηξία 
απηή ην Κάηξν, δήισζε φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία νη 
ειβεηηθέο επελδχζεηο ζηε ρψξα έρνπλ απμεζεί θαηά $400 
εθαη., κε απνηέιεζκα ην απφζεκα ησλ ειβεηηθψλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην λα αλέξρεηαη ζε $1,6 
δηζ. Καηά ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ, νη ειβεηηθέο επελδχ-
ζεηο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεη-
αο, παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ, παξαγσγήο ηξνθίκσλ 
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ θα 
El-Saeed, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ε Αίγππηνο επέλδπ-
ζε θεθάιαηα χςνπο $1,2 δηζ. ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, 
αλεβάδνληαο ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ απφζεκα επελδχζε-
σλ ζε αθξηθαληθέο ρψξεο ζε $10,2 δηζ. Καηά ηελ θα El-
Saeed, νη επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα αηγππηηαθέο επηρεη-
ξήζεηο ζηελ Αθξηθή εζηηάδνληαη ζηνπο ηνκείο γεσξγίαο, 
ηξνθίκσλ, ππεξεζηψλ πγείαο, θαηαζθεπήο πφιεσλ, πα-
ξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εμφξπμεο νξπθηψλ. 
 
Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε 2ε δηάζθεςε γηα ηε ζπ-
λεξγαζία ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγα-
ζίαο θα Nasr εθπξνζψπεζε ηε ρψξα ζηε 2ε δηάζθεςε 
πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηνπ Νφ-
ηνπ, πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Αξγεληηλήο,  
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Μπνπέλνο Άηξεο. ηε ελ ιφγσ δηάζθεςε κεηείραλ επίζε-
κεο αληηπξνζσπείεο απφ 115 ρψξεο θαη πεξίπνπ 1.000 
εθπξφζσπνη ησλ δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ηνκέσλ 
ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο επαθέο ηεο θαο Nasr 
κε αμησκαηνχρνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξγεληηλήο, θαη 
δε κε ηνλ ΤΠΔΞ θ.Faurie, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 
δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εθαηέξσζελ εκπνξηθψλ 
θαη επελδπηηθψλ ξνψλ, αιιά θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 
ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ 
θαη ρσξψλ MERCOSUR πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ην 
επηέκβξην 2017.  
 
Γηκεξήο ζπλεξγαζία Αηγχπηνπ – ΖΑΔ 
ην ηέινο Μαξηίνπ πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε 
ζηελ Αίγππην ν δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ ηνπ Άκπνπ Νηά-
κπη, πξίγθηπαο Bin Zayed Al-Nahyan, ζην πιαίζην ηεο 
νπνίαο πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 
ρψξαο θ. Al Sisi ζηελ Αιεμάλδξεηα. Πέξαλ ησλ ζπδεηή-
ζεσλ πνπ είραλ γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηκεξψλ 
πνιηηηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη δχν άλδξεο παξέζηεζαλ ζηελ 
ππνγξαθή ζεηξάο δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ 
ζηνπο θιάδνπο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, άξδεπζεο, εκπνξί-
νπ θαη βηνκεραλίαο. 
 
Γηκεξήο ζπλεξγαζία Αηγχπηνπ – Βνπιγαξίαο 
ην ηέινο Μαξηίνπ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Αί-
γππην ν Βνχιγαξνο Πξφεδξνο θ. Radev, ζην πιαίζην ηεο 
νπνίαο ζπδήηεζε κεηαμχ άιισλ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία 
ηεο ρψξαο, θαη δε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi, ηηο 
πξννπηηθέο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκη-
θήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο. Όπσο κάιηζηα αλέθεξε 
ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη Πξφεδξνη ησλ δχν 
ρσξψλ, θ.θ. Al Sisi θαη Radev θήξπμαλ ζηηο 26/3 ηελ 
εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο κηθηνχ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, νη εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ πξνζέιθπζαλ ην 
ελδηαθέξνλ 122 αηγππηηαθψλ νκίισλ πνπ πξνζήιζαλ ζε 
ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο βνπιγαξηθψλ εηαηξεηψλ 
πνπ ζπλφδεπζαλ ηνλ Βνχιγαξν Πξφεδξν, κε επηθέληξσ-
ζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηνπο θιάδνπο ηειεπηθνηλσληψλ, 
γεσξγίαο, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, θαηαζθεπψλ θαη δηα-
θφξσλ θιάδσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο 
ζπλφδνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνγξάθεθαλ 
κλεκφληα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο επελδχζε-
σλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
πλεξγαζία Αηγχπηνπ κε Ηνξδαλία θαη Ηξάθ  
ην ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Al Sisi πξαγ-
καηνπνίεζε ζην Κάηξν ηξηκεξή ζπλάληεζε –θαζψο θαη 
επηκέξνπο δηκεξείο ζπλαληήζεηο- κε ηνπο εγέηεο ηεο Ηνξ-
δαλίαο θαη ηνπ Ηξάθ, βαζηιηά Abdullah θαη Π/Θ Abdul-
Mahdi, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζπλαληήζε-
σλ, πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ζπδεηήζεθαλ νη 
πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνψζε-
ζεο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 
θξαηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελίζρπζεο ησλ κεηαμχ 
ηνπο εκπνξηθψλ ξνψλ, ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ βηνκεραλη-
θψλ δσλψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο 
ελέξγεηαο, αλαθαηαζθεπήο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ππνδν- 

κψλ, φπσο επίζεο θαη ηεο δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. 
 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ε πεξαηηέξσ άλνδν νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε 
αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ζηε δηάξθεηα ηνπ Φε-
βξνπαξίνπ παξαηεξήζεθε αμηφινγε πεξαηηέξσ αχμεζε 
ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ ζε αηγππηηαθά 
θξαηηθά ρξεφγξαθα, κε ην χςνο ηνπο λα ππεξβαίλεη ηα 
$15,8 δηζ., έλαληη $13,36 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην. εκεηψλε-
ηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ (CBE), ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο θαηα-
γξάθεθε γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ 9 κήλεο 
(ζπγθεθξηκέλα απφ ην Μάξηην 2018), αλαζηξνθή ηεο 
ηάζεο κείσζεο ησλ αιινδαπψλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηή-
ζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα. Ζ πνξεία κείσ-
ζεο ησλ μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα 
γξακκάηηα είρε μεθηλήζεη ηνλ Απξίιην 2018, απφ ην επί-
πεδν ησλ $21,5 δηζ. ηνπ Μαξηίνπ 2018, θαη δηάξθεζε 
έσο ην Γεθέκβξην 2018, νπφηε ην χςνο ησλ μέλσλ ηνπν-
ζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα αλήιζε ζε 
$10,95 δηζ., ελψ ησλ Ηαλνπάξην ην χςνο απηψλ αλήιζε 
ζε πεξίπνπ $13,3 δηζ. χκθσλα κε εγρψξηνπο νηθνλνκη-
θνχο αλαιπηέο, ε «φξεμε» ησλ μέλσλ επελδπηψλ γηα αη-
γππηηαθνχο ηίηινπο θξαηηθνχ ρξένπο θαίλεηαη λα αλα-
ζεξκαίλεηαη, ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη νη θαζαξέο 
ππνρξεψζεηο ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζε μέλν ζπλάι-
ιαγκα έρνπλ κεησζεί πεξαηηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη πσο, ζχκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 
(CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγπ-
πηηαθά έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζην ηέινο Ηα-
λνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε EGP1,37 ηξηζ. 
(πεξίπνπ $78 δηζ.), έλαληη EGP1,3 ηξηζ. ζην ηέινο Γε-
θεκβξίνπ 2018. 
 
Άλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ ην Γεθέκβξην 2018 
(Κεληξηθή Σξάπεδα) 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπε-
δαο Αηγχπηνπ (CBE), νη εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 
ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ζε 
εηήζηα βάζε θαηά EGP489,14 δηζ., αλεξρφκελεο ζε 
EGP3,818 ηξηζ., έλαληη EGP3,329 ηξηζ. ην Γεθέκβξην 
2017. Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο 
εκθαλίζηεθαλ εμάιινπ ην Γεθέκβξην 2018 απμεκέλεο 
θαηά EGP57 δηζ. έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, 
φηαλ είραλ αλέιζεη ζε 3,761 ηξηζ. χκθσλα κε ηα ελ ιφ-
γσ ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ θξάηνπο ζηηο 
ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε 
EGP613,65 δηζ., έλαληη EGP516,19 δηζ. ην Γεθέκβξην 
2017. Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 
2018 ζε EGP3,204 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ 
EGP2,813 ηξηζ. ην Γεθέκβξην 2017. Οη ζπλνιηθέο ηξα-
πεδηθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα ζην ηέινο Γε-
θεκβξίνπ 2018 αλήιζαλ ζε EGP2,951 ηξηζ., ελψ εθείλεο 
ζε ζπλάιιαγκα αλήιζαλ ζε  EGP866,92 δηζ. Οη θαηαζέ-
ζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ζην ηέινο Γεθεκ-
βξίνπ 2018 ην 66% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέ-
ζεσλ, αλεξρφκελεο ζε EGP2,518 ηξηζ. Οη ζπλνιηθέο ηξα- 
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πεδηθέο ρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ 2018 ζε 
EGP1,815 ηξηζ., ην 60,9% ησλ νπνίσλ θαηεπζχλζεθε 
πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπε-
δηθέο ρνξεγήζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία 
απνξξφθεζε πνζνζηφ 33,8%, ν θιάδνο ππεξεζηψλ πν-
ζνζηφ 28,4%, ην εκπφξην πνζνζηφ 10,7%, ε γεσξγία 
πνζνζηφ 1,4%, ελψ νη ινηπνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 25,7%. 
 
Καηά 11,95% απμήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2019 ε εγρψ-
ξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε εγρψξηα πξνζθν-
ξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθιν-
θνξία λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηα-
θέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε 
ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019 θαηά 11,95% ζε εηή-
ζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,64 ηξηζ., έλαληη EGP 
3,25 ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2018, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη 
φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκα-
ηνο βαίλεη κεηνχκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δε-
δνκέλνπ φηη απηή είρε απμεζεί –ζε εηήζηα βάζε- θαηά 
15,4% ηνλ Οθηψβξην, θαηά 14,04% ην Ννέκβξην θαη 
θαηά 13,3% ην Γεθέκβξην 2018, αληίζηνηρα. 
 
Σν αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην εγθξίλεη λέα λνκνζεζία 
γηα ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, 
ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε λν-
κνζρέδην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην 
νπνίν πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή ηε δηελέξγεηα κε ειεθηξν-
ληθά κέζα, φισλ ησλ πιεξσκψλ ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ 
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο πξνο 
ζρεηηδφκελνπο κε απηέο ζπγαηξηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαη-
ξείεο, πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο. Ζ λέα λνκνζεζία 
απαηηεί επίζεο ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 
γηα ηελ εμφθιεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ησλ 
ηεισλεηαθψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη ησλ αγνξψλ κε-
ηνρψλ ή ησλ πιεξσκψλ ζπκκεηνρψλ ζε δεκφζηεο πξν-
ζθνξέο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη ζε επελδπηηθά ηακεία. 
Θπκίδνπκε φηη πξνο ην ηέινο ηνπ 2018, ην αηγππηηαθφ 
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην είρε αλαγγείιεη φηη απφ ην μεθίλε-
κα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ αηγππηη-
αθνχ θξάηνπο, αζρέησο κεγέζνπο αμίαο ηνπο, ζα δηελεξ-
γνχληαη ειεθηξνληθά, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξί-
νπ 2019, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε πσο ζα 
θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθέο ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο 
ηειψλ, επηβαξχλζεσλ θαη ινηπψλ νθεηιψλ πξνο ην θξά-
ηνο, χςνπο άλσ ησλ EGP500, απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ ηξέ-
ρνληνο έηνπο. 
 
ε αλψηαην δηεηίαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ε αηγππηηα-
θή ιίξα 
ηα κέζα Μαξηίνπ ζπλερίζηεθε –γηα έβδνκε εβδνκάδα- 
ε ηάζε ελίζρπζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ ακε-
ξηθαληθνχ λνκίζκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκα-
ηνο, κε ηε ιίξα λα θζάλεη ζην αλψηαην ζεκείν ηεο θαηά 
ηελ ηειεπηαία δηεηία έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. Πην ζπγθε-
θξηκέλα, ζηηο 17/3 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιά-
ξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία 
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), αλήιζε ζε  

17,34 ιίξεο αλά δνιιάξην, έλαληη 17,39 ιηξψλ αλά δνι-
ιάξην ζηηο 10/3.  
 
Αχμεζε ησλ θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ 
Σχπνπ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θαζαξέο εηζ-
ξνέο) ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 
εμσηεξηθφ (πξφθεηηαη θπξίσο γηα δάλεηα απφ μέλα ρξεκα-
ηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαλη-
ζκνχο, γηα ηνπνζεηήζεηο μέλσλ επελδπηψλ ζε αηγππηηα-
θνχο ηίηινπο δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά 
ρξήκαηνο, αιιά θαη γηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα Αη-
γππηίσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ) θαηέ-
γξαςαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο «άικα» ηεο ηά-
μεσο ηνπ 17,4% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, θζάλνληαο 
ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηηο EGP149,4 δηζ. ($8,5 δηζ. κε 
βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), έλαληη EGP127,3 δηζ. ζην 
ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018. Σα πςειφηεξα επίπεδα ζπλνιη-
θψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλν λφκηζκα ζηελ αηγπ-
πηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά θαηέρεη ε Commercial Interna-
tional Bank (CIB, ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο 
ρψξαο), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Qatar National Bank 
(QNB Alahli), ηε National Bank of Kuwait (NBK Egypt), 
ηελ Crédit Agricole, ηελ Bank of Alexandria θαη ηελ Al-
Baraka Bank.   
Όπσο ζρνιίαζε ζρεηηθά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξα-
θηνξείν ΜΔΝΑ, ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζη-
αθψλ ζηνηρείσλ ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπα-
ζκφ κε ηελ «επάλνδν» ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ μέλσλ ε-
πελδπηψλ γηα ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά ρξεφγξαθα, 
ππήξμαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηε ζεκα-
ληηθφηαηε αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ 
δνιιαξίνπ, ε νπνία μεθίλεζε εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ –κε 
ην δνιιάξην λα «ράλεη» 26 πηάζηξεο ζηε δηάξθεηά ηνπ- 
θαη ζπλερίδεηαη αθφκε σο ηψξα, κε ην δνιιάξην λα έρεη 
«ράζεη» αθφκε 36 πηάζηξεο έσο ηηο 20/3, κε απνηέιεζκα 
ε ηζνηηκία ηνπ πξνο ηε ιίξα λα αλέξρεηαη ζε 17,23 ιίξεο 
αλά δνιιάξην.     
 
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκν-
ζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα 
ηηο 28/3 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα 
γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, εμάκελεο 
θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP9 
δηζ. θαη EGP9,5 δηζ., αληίζηνηρα. Σα επηηφθηα πνπ επε-
ηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ 
εμάκελεο δηάξθεηαο ηεο 28εο Μαξηίνπ θπκάλζεθαλ κεηα-
μχ 16,9% θαη 17,758%, ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 
17,169%. Αληίζηνηρα, γηα ηα έληνθα γξακκάηηα δσδεθά-
κελεο δηάξθεηαο, ηα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά 
ηελ έθδνζε ηεο 28εο Μαξηίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 
16,75% θαη 17,75%, ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 
17,066%. Απφ ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ δχν θαηεγνξηψλ 
εληφθσλ γξακκαηίσλ ζηηο 28/3 αληιήζεθαλ ζπλνιηθά 
EGP18,5 δηζ.  
Πεξαηηέξσ, ζηηο 31/3 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
(CBE) δηέζεζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψ-
ξην λφκηζκα, ηξίκελεο θαη ελλεάκελεο δηάξθεηαο, νλν-
καζηηθήο αμίαο EGP8,75 δηζ. γηα έθαζηε θαηεγνξία,  
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αληίζηνηρα. Σα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ 
έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο 
ηεο 31εο Μαξηίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 16,852% θαη 
17,9%, ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 17,427%. Αληί-
ζηνηρα, γηα ηα έληνθα γξακκάηηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο, 
ηα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 31εο 
Μαξηίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 16,95% θαη 17,949%, ελψ 
ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 17,495%. Απφ ηε δηάζεζε 
ησλ σο άλσ δχν θαηεγνξηψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζηηο 
31/3 αληιήζεθαλ ζπλνιηθά EGP12,66 δηζ. 
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακε-
ηάβιεηα ηα επηηφθηα 
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ζηε δεχηεξή ηεο ζπλεδξίαζε ηνπ 2019, πνπ 
έιαβε ρψξα ηελ 28ε Μαξηίνπ, αληίζεηα πξνο ηηο πξνζδν-
θίεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
αλαιπηψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, δηαηήξεζε 
ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, κε ην επηηφ-
θην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα αλέξρεηαη ζε 15,75%, ην 
επηηφθην δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζε 16,75% θαη 
ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη 
ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα αλέξρνληαη ζε 16,25%. 
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 
14 Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε πξνρσξήζεη 
ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαηά 
100 κνλάδεο βάζεο, αθνχ πξσηχηεξα, απφ ην ηέινο Μαξ-
ηίνπ ηνπ 2018 ηα είρε δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα.   
 
ε άλνδν ηα θαζαξά θέξδε ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπε-
δψλ ην 2018 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κε-
ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα θαζαξά θέξδε 
ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην ζην ηέινο 
ηνπ 2018 είραλ απμεζεί ζην επίπεδν ησλ EGP70,2 δηζ., 
έλαληη EGP59,07 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα, θαηαγξάθν-
ληαο εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 18,8%. εκεηψλεηαη 
φηη ζηηο 10 κεγαιχηεξεο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο αλαινγεί 
κεξίδην 63,95% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, ήηνη EGP44,9 
δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018 (έλαληη EGP37 δηζ. ζην ηέινο 
ηνπ 2017). Δπηπιένλ, νη 5 κεγαιχηεξεο αηγππηηαθέο ηξά-
πεδεο ζπγθεληξψλνπλ κεξίδην 48,2% ησλ ζπλνιηθψλ θεξ-
δψλ ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ, ήηνη EGP33,825 δηζ. ζην ηέ-
ινο ηνπ 2018 (έλαληη EGP28,02 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2017). 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχ-
πνπ, ηα θαζαξά θέξδε ησλ 9 κεγαιχηεξσλ ηδησηηθψλ ηξα-
πεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην αλήιζαλ ζε 
EGP25,81 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018. 
 
Έηνηκν ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ρξε-
καηαγνξψλ γηα “futures”  
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 
Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή 
Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) ελέθξηλε 
ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί 
ηελ –πξψηε ζηα αηγππηηαθά ρξνληθά- ρξεκαηαγνξά ζπκ-
βνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο (“futures exchange”), 
αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ 
ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. χκθσλα κε 
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία πνπ 
ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ ρξεκαηαγνξάο  

ζα δηαζέηεη ειάρηζην δηαζέζηκν ή θαηαβεβιεκέλν θεθά-
ιαην ηεο ηάμεσο ησλ EGP20 εθαη., ελψ απαηηείηαη ηνπιά-
ρηζηνλ ην 75% ησλ κεηφρσλ ηεο λα αλήθεη ζε ρξεκαηννη-
θνλνκηθνχο ή ρξεκαηηζηεξηαθνχο νξγαληζκνχο, ή ζε 
άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρξε-
καηαγνξψλ. Σέινο, απαηηείηαη ε ελ ιφγσ ππφ ζχζηαζε 
εηαηξεία λα δηαζέηεη εμ νινθιήξνπ ηελ πιηθνηερληθή ππν-
δνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ρξεκαηαγνξάο 
“futures”. Όπσο αλέθεξαλ ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, 
ε FRA έδσζε επίζεο ηελ έγθξηζή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αηγχπηνπ, πξνθεηκέλνπ ε εμεηδηθεπκέλε αγνξά ζπκβν-
ιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 
ζην πιαίζηφ ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζνχλ 
νξηζκέλεο απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνζαξκνγέο.  
Όπσο επηζήκαλε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ 
(EGX30) έρεη παξνπζηάζεη άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 12,5% 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 
Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ΒΒΔ ζην Κάηξν 
(4-7.3.2019) 
Καηά ην δηάζηεκα 4-7 Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο επη-
ζθέθζεθε ην Κάηξν επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ελλέα κε-
ιψλ ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο 
(ΒΒΔ), κε επηθεθαιήο ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδε, θαζψο θαη ην Γεληθφ Γξακκα-
ηέα ΓΟ & Α ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θ. Μπξάρν. 
Ζ δηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο 
πινπνηήζεθε δηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ σο άλσ ειιεληθνχ 
πλδέζκνπ κε ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκερα-
ληψλ (FEI) θαη ην Γξαθείν καο.  
Σν πξσί ηεο 5εο Μαξηίνπ, ζηελ έδξα ηεο FEI πξαγκαην-
πνηήζεθε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ πνπ αθνινπζήζεθε απφ 
θαη’ ηδίαλ πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ 
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείραλ ζηελ απνζηνιή 
θαη αηγππηηαθψλ νκίισλ, νη νπνίνη είραλ πξνζθιεζεί απφ 
ηε FEI θαη ην Γξαθείν καο. Σηο εξγαζίεο ηνπ επηρεηξεκα-
ηηθνχ θφξνπκ άλνημαλ ν Πξφεδξνο ηεο FEI, θ. Mohamed 
El Sewedy θαη ν επί ηηκή Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ, θ. Γεψξ-
γηνο Μπισλάο, ελψ ραηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ν Τθππνπξ-
γφο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδεο θαη ν Γελη-
θφο Γξακκαηέαο ΓΟ & Α θ. Μπξάρνο. Αθνινχζεζε 
δεθαπεληάιεπηε παξνπζίαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Γξα-
θείνπ Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, Γεληθνχ πκβνχινπ Ο.Δ.Τ. Α΄ θ. 
Μαθξαλδξένπ, κε ζέκα ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθν-
λνκία, ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο ζρέζεηο Δι-
ιάδαο-Αηγχπηνπ, ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο 
ηνπο, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα επελδπηη-
θή δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα. 
ηε ζπλέρεηα, ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
FEI θαη ΒΒΔ απφ ηνπο θ.θ. El Sewedy θαη Μπισλά, 
αληίζηνηρα. Σελ ππνγξαθή ηνπ σο άλσ κλεκνλίνπ αθν-
ινχζεζαλ ηξεηο παξνπζηάζεηο, ε πξψηε απφ ηελ αηγππηη-
αθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ 
(GAFI) αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην επελδχζεσλ 
θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Αίγππην, ελψ νη δχν 
άιιεο, θαζ’ ππφδεημε ησλ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο απν-
ζηνιήο, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο δχν ειιεληθψλ εηαη-
ξεηψλ: ηνλ θ. Μαπξνπδή ηεο ΓΑΗΑ Δπηρεηξείλ 
(αλαθνξηθά κε ηηο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο απηήο  
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ζηνλ ηνκέα ηεο δηάζεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο), θα-
ζψο θαη θ. Νηθφπνπιν-Δμεληάξε ηεο εηαηξείαο ζπκβνχ-
ισλ nSolution, (αλαθνξηθά κε ηελ πιαηθφξκα επηρεηξε-
καηηθήο εμσζηξέθεηαο “Agora 2”), αληίζηνηρα. 
Σηο σο άλσ παξνπζηάζεηο αθνινχζεζαλ πξνθαζνξηζκέ-
λεο θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο ειιεληθψλ θαη αηγππηηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ρψ-
ξνπο ηεο FEI πεξίπνπ 90 ζπλαληήζεηο ησλ ελλέα κειψλ 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ ΒΒΔ κε 50 αηγπ-
πηηαθνχο νκίινπο, ελψ πινπνηήζεθαλ επίζεο πεξί ηηο 15 
πξφζζεηεο ζπλαληήζεηο πνπ δηεπζεηήζεθαλ επί ηφπνπ 
απφ ην Γξαθείν καο.  
Νσξίο ην απφγεπκα ηεο 5εο Μαξηίνπ, ν Τθππνπξγφο Οη-
θνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδεο θαη ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο ΓΟ & Α θ. Μπξάρνο, ζπλνδεπφκελνη απφ 
ηνλ Έιιελα Πξέζβε ζην Κάηξν θ. Γηάκεζε θαη ηνλ επη-
θεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. θ. Μαθξαλδξένπ, θαζψο 
θαη ηα ζηειέρε ησλ επηηειείσλ ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ 
επίζθεςε ζην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γη-
εζλνχο πλεξγαζίαο, φπνπ ζπλάληεζαλ ηελ Τπνπξγφ θα 
Sahar Nasr θαη ηνλ Πξέζβε θ. Reda Bebars, ζχκβνπιν 
ηεο Τπνπξγνχ, κε ηνπο νπνίνπο ζπδήηεζαλ ηηο πξννπηη-
θέο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο επελδπηηθήο θαη εκπνξηθήο 
ζπλεξγαζίαο. Σελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε δηεπζέηεζε ε ει-
ιεληθή Πξεζβεία Καΐξνπ. Σν βξάδπ ηεο 5εο Μαξηίνπ, ε 
FEI παξέζεζε γεχκα εξγαζίαο πξνο ηηκήλ ησλ κειψλ ηεο 
ειιεληθήο απνζηνιήο, ζε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ Mar-
riott ηνπ Καΐξνπ. 
ηηο 6 Μαξηίνπ, ηα κέιε ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο πξαγ-
καηνπνίεζαλ επίζθεςε ζηελ έδξα ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπ-
γαο νπέδ, ζηελ Ηζκαειία, φπνπ ηα ππνδέρζεθε ν επηθε-
θαιήο απηήο θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκη-
θήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, λαχαξρνο ε.α. θ. 
Mohab Mamish. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά πξνέβε ζε εκπεξη-
ζηαησκέλε παξνπζίαζε ηφζν ηνπ επελδπηηθνχ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ ζηε ρψξα θαη ηνπ ηδηαίηεξα θηιηθνχ θαζεζηψηνο 
ππνδνρήο επελδχζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, 
φζν θαη ζην -νινθιεξσζέλ ηνλ Αχγνπζην 2015, ζε ρξφλν 
ξεθφξ- έξγν επέθηαζεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Αθνινχζε-
ζαλ ζχληνκε επίζθεςε ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο απν-
ζηνιήο, κε ζθάθνο ηεο Αξρήο ζηε Γηψξπγα, δηέιεπζε / 
επίδεημε ηεο ππφ νινθιήξσζε νδηθήο ππνζαιάζζηαο ζή-
ξαγγαο ζηελ Ηζκαειία, πνπ ζπλδέεη ηηο δχν πιεπξέο ηεο 
Γηψξπγαο (κία εθ ησλ 4 λέσλ ππφ θαηαζθεπή αληίζηνη-
ρσλ ζεξάγγσλ), θαζψο θαη επίζθεςε ζε κνλάδα ηρζπν-
θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηλά. Αθνινχζεζε γεχκα 
ην νπνίν παξαηέζεθε απφ ηνλ λαχαξρν Mamish ζηελ 
έδξα ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ πξνο ηηκήλ ηεο 
ειιεληθήο απνζηνιήο θαη ηεο εγεζίαο ηνπ FEI. 
Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή απν-
ζηνιή θξίλεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, σο επηηπρεκέλε ππφ 
ηελ έλλνηα φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο ζνβαξέο επη-
ρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, είηε απηέο δηεπζεηήζεθαλ απφ 
ηε FEI είηε κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Γξαθείνπ καο, ή θαη απ’ 
επζείαο απφ ην Γξαθείν καο. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο κε 
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ειιεληθψλ επη-
ρεηξήζεσλ απνθνκίζακε ηε γεληθή εληχπσζε φηη ππήξ-
μαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πεξηζ-
ζνηέξσλ ζπλαληήζεψλ ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ πεπνί-
ζεζή καο ζρεηηθά κε ην θαιφ επίπεδν πξνεηνηκαζίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο απνζηνιήο απφ  

ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ αιιά θαη 
απφ ην Γξαθείν καο.     
 
Γηνξγάλσζε θφξνπκ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζην 
Κάηξν ηνλ Απξίιην 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δπη-
θνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ζηα κέζα Α-
πξηιίνπ πξφθεηηαη λα δηνξγαλσζεί γηα πξψηε θνξά ζην 
Κάηξν δηεζλέο θφξνπκ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ππφ ηελ 
αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κε ηίηιν “Narrative 
Disruptors”, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επαθψλ θαη ηε δη-
θηχσζε κεηαμχ εγρψξησλ θαη μέλσλ εθπξνζψπσλ θαηλν-
ηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη νξγαληζκψλ, κε 
έκθαζε ζηνλ θιάδν ησλ επηθνηλσληψλ. Κεληξηθφ ζηφρν 
ηνπ εγρεηξήκαηνο, φπσο εμήγεζε ην Τπνπξγείν, απνηειεί 
ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ε αλάιπ-
ζε θαη ζπδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηηπρεκέλσλ παξα-
δεηγκάησλ θαηλνηνκίαο απφ ην δηεζλή ρψξν, ψζηε λα βν-
εζεζεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θιάδσλ επη-
θνηλσληψλ ζηελ Αίγππην, φπσο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλν-
ιηθήο παξνπζίαο ηεο ρψξαο ζην δηεζλή ζηίβν ηεο επηρεη-
ξεκαηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνην-
κίαο. 
 
Ηαπσληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αίγππην (10
-12/3/2019) 
Καηά ην δηάζηεκα 10-12/3, πςεινχ επηπέδνπ ηαπσληθή 
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 50 νκίισλ απφ ηνπο θιάδνπο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ραιπβνπξγίαο, ηξαπεδψλ, αζθα-
ιεηψλ, ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, 
logistics, βηνκεραλίαο θαη θαηαζθεπψλ, ππφ ηνπο θξαηη-
θνχο νξγαληζκνχο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (JETRO) θαη 
αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA) επηζθέθζεθε ηελ Αί-
γππην, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε 
θνξπθαίνπο αμησκαηνχρνπο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο 
θαη εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηε 
ζπκκεηνρή ησλ ηαπσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 11ε ζχλν-
δν ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ έιαβε 
ρψξα ζην Κάηξν, ζηηο 11/3. Ζ ηαπσληθή αληηπξνζσπεία 
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, φζν θαη κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly θαη 
ηνπο Τπνπξγνχο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 
θα Nasr, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη Οηθνλν-
κηθψλ θ. Maait. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ 
θφξνπκ ζηηο 11/3, ν ηαπσληθφο νξγαληζκφο εμσηεξηθνχ 
εκπνξίνπ (JETRO) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε 
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, κε 
αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνπο θιάδνπο 
εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο. Δπίζεο, ππεγξάθε κλεκφλην 
κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκε-
ραλίαο θαη ηεο Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), κε ζθνπφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμη-
αθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην, ζε ρξνληθφ 
νξίδνληα έσο ην 2022. ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θφξνπκ, ν Ηάπσλαο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Noke εμέθξα-
ζε ην ελδηαθέξνλ πιεζψξαο ηαπσληθψλ νκίισλ λα επελ-
δχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ Αίγππην, θαη δε κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ αλαπηπ-
μηαθψλ έξγσλ ππνδνκψλ πνπ εμειίζζνληαη ζηε ρψξα. 
Απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε  
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ζηελ πξνζέιθπζε ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ζηε δεκηνπξγία ηαπσληθήο βην-
κεραληθήο δψλεο ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο 
νπέδ, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, ελέξγεηαο, 
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. ε-
κεηψλεηαη φηη, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, ην ηξέρνλ χςνο ηνπ stock ησλ ηαπσληθψλ επελδχζε-
σλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $360 εθαη., έρνληαο ζε-
κεηψζεη άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 74% ζηε δηάξθεηα ηνπ νη-
θνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηαπσληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 
Nissan έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε ηελ αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε κε αληηθείκελν ηνπο φξνπο δεκηνπξγίαο εγθα-
ηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηε 
ρψξα. 
Ο θ. Noke πξνζθάιεζε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi 
λα παξαζηεί ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο νκάδαο ησλ 20 
κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ 
Osaka ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ζθνπφ ηελ 
ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ηαπσλίαο 
γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Δπη-
πιένλ, νη Αηγχπηηνη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη παξφηξπ-
λαλ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηαπσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηθφξκα ηεο επηθεί-
κελεο –ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ- δηεζλνχο δηάζθεςεο 
ηνπ Σφθπν γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ Αθξηθή (7th Tokyo 
International Conference on African Development -
TICAD7, ζα ιάβεη ρψξα ζηε Yokohama ζην δηάζηεκα 
28-30/8/2019), πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην δηάινγν κε 
ηα αθξηθαληθά θξάηε θαη λα απμήζνπλ ηελ επελδπηηθή 
ηνπο δηείζδπζε ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Υσξηζηέο αλα-
θνξέο έγηλαλ εμάιινπ ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Ηαπσ-
λία ζηε θεηηλή αηγππηηαθή πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο 
Έλσζεο, σο «νρήκαηνο» γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηαπσλη-
θψλ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή, θαζψο επίζεο θαη ζην ππφ 
δεκηνπξγία λέν κεγάιν αξραηνινγηθφ κνπζείν ηνπ Καΐ-
ξνπ (“Grand Egyptian Museum”), πνπ πξνγξακκαηίδεηαη 
λα νινθιεξσζεί ην έηνο 2020, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπ-
μηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA). 
 
Γεχηεξε ζηνλ αξαβηθφ θφζκν ε Αίγππηνο ζε πξνζέι-
θπζε επελδχζεσλ απφ κεγάιν λνξβεγηθφ θξαηηθφ αλα-
πηπμηαθφ ηακείν 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ 
Μαξηίνπ, πνπ βαζίζηεθαλ ζε εηήζηα έθζεζε γηα ην 2018 
ηνπ κεγάινπ λνξβεγηθνχ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακεί-
νπ “Government Pension Fund Global”, ην Υξεκαηηζηή-
ξην Αηγχπηνπ θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ 
ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, απφ ηελ 
άπνςε ηνπ βαζκνχ πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαί-
σλ απφ ην ελ ιφγσ ηακείν. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ έρεη επελδχζεη ην λνξβεγηθφ αλαπηπμηαθφ 
ηακείν ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλεξρφηαλ ζην ηέ-
ινο ηνπ 2018 ζε $428 εθαη., έλαληη θεθαιαίσλ $1,04 δηζ. 
πνπ ην ηακείν έρεη επελδχζεη ζην ζανπδαξαβηθφ ρξεκαηη-
ζηήξην. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νη επελδχζεηο ηνπ 
κεγάινπ λνξβεγηθνχ ηακείνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχ-
πηνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 19% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχ-
ζεψλ ηνπ ζηηο ρξεκαηαγνξέο αξαβηθψλ ρσξψλ, ελψ εθεί-
λεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ ΖΑΔ 

αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρα πνζνζηά 47% θαη 15,6%. 
Απφ πιεπξάο αξηζκνχ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψ-
ζεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ κεγάινπ λνξβεγηθνχ 
αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη πξψηε 
κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ, κε 56 ζπλνιηθά εηαηξείεο, 
έλαληη 44 εηαηξεηψλ απφ ηε . Αξαβία, πνπ θαηαιακβάλεη 
ηε δεχηεξε ζέζε. Χο ζεκαληηθφηεξνη αηγππηηαθνί επηρεη-
ξεκαηηθνί φκηινη ζηνπο νπνίνπο έρεη επελδχζεη ην λνξβε-
γηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν, αλαθέξνληαη νη Elsewedy Elec-
tric θαη Talaat Moustafa Group, κε επελδπζέληα λνξβεγη-
θά θεθάιαηα $58 εθαη. θαη $35 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2018, 
αληίζηνηρα. 
 
Ζ Αίγππηνο 95ε ζε παγθφζκηα θαηάηαμε θαηλνηνκίαο 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο βειηίσ-
ζε θαηά 10 ζέζεηο ηε ζέζε ηεο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε 
ρσξψλ πνπ δεκνζηεχεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Πλεπ-
καηηθήο Ηδηνθηεζίαο (WIPO) ζε ζπλεξγαζία κε ηα δηε-
ζλνχο θχξνπο παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα Cornell θαη IN-
SEAD, κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηη-
θήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επίπησζεο απηήο ζηηο νηθνλνκίεο 
ηνπο, θαηά ην έηνο 2018 (“2018 Global Innovation In-
dex”). πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο θαηαηάρζεθε ζηελ 95ε 
ζέζε ηεο ζπλνιηθήο θαηάηαμεο, βειηηψλνληαο ηε ζέζε 
ηεο πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο πεξην-
ρήο Β. Αθξηθήο / Γπη. Αζίαο, ελψ παξέκεηλε ζηε 17ε ζέ-
ζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο απφ απφ-
ςεσο επηπέδνπ θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ Αίγπ-
πηνο βειηίσζε θαηά 27 κάιηζηα ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο 
ζηελ θαηεγνξία ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο –ε νπνία 
πεξηιακβάλεη θξηηήξηα φπσο ν αξηζκφο επξεζηηερληψλ θαη 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη νη εμα-
γσγέο ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ- θαηαιακβάλνληαο ηελ 
66ε ζέζε. Δπίζεο, ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 8 ζέζεηο ηελ 
θαηάηαμή ηεο φζνλ αθνξά ην δείθηε «δεκηνπξγηθψλ απν-
ηειεζκάησλ» -ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα 
φπσο ν αξηζκφο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη βηνκεραληθψλ 
ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηα επίπεδα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ ησλ «δεκηνπξγηθψλ» βηνκεραληψλ- θαηαιακ-
βάλνληαο ηελ 89ε ζέζε. Δπηπιένλ, βειηηψζεηο θαηαγξά-
θεθαλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηεο Αηγχπηνπ ζε δεί-
θηεο βαζκνχ «επηηήδεπζεο» / εμέιημεο ηεο αγνξάο θαη 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη επηπέδνπ 
ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Αληηζέησο, ε 
θαηάηαμε ηεο Αηγχπηνπ ρεηξνηέξεπζε θαηά 7 ζέζεηο –
ζηελ 89ε ηεο ζπλνιηθήο θαηάηαμεο- φζνλ αθνξά ην δεί-
θηε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη έξεπλαο, πνπ κεηξά ην 
επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο θξαηηθέο δα-
πάλεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 
ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Όπσο επηζήκαλε 
ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε θαηά 16 ζέζεηο –ζηελ 74ε 

ζε παγθφζκην επίπεδν- ηεο αηγππηηαθήο θαηάηαμεο φζνλ 
αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ζ θαηάηαμε “Global In-
novation Index” γηα ην 2018 κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε 
δηεχζπλζε: https://www.globalinnovationindex.org/gii-
2018-report#.  
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Αμηφινγε αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζε θφξνπκ ηλδν-
αθξηθαληθήο ζπλεξγαζίαο 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζην δηάζηεκα 17-19/3 ε Αίγππηνο ζπκκεηείρε κε εζληθφ 
πεξίπηεξν ζηε θεηηλή 14ε έθδνζε ηνπ θφξνπκ ηλδν-
αθξηθαληθήο ζπλεξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 
ηλδηθή πξσηεχνπζα, Ν. Γειρί. Σν ελ ιφγσ θφξνπκ δηνξ-
γαλψζεθε απφ ηε ζπλνκνζπνλδία ηλδηθψλ βηνκεραληψλ 
(CII) θαη ηελ Exim Bank of India θαη ζπγθέληξσζε πάλσ 
απφ 400 εθπξνζψπνπο απφ 37 αθξηθαληθέο ρψξεο, θαζψο 
θαη 300 Ηλδνχο επηρεηξεκαηίεο θαη αλψηαηα ζηειέρε επη-
ρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Όπσο επηζήκα-
λε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο αηγππηηαθήο 
ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε εθπξν-
ζψπνπο ηνπ ηλδηθνχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε 
ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηε ρψ-
ξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, 
θαζψο ηεο Αηγχπηνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ γηα Ηλ-
δνχο ηνπξίζηεο.   
 
Ρσζν-αηγππηηαθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηειεπηθνη-
λσληψλ-πιεξνθνξηθήο 
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηα κέζα Μαξηίνπ ν 
Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ππνδέρζεθε ηνλ Τπνπξγφ 
Φεθηαθήο Αλάπηπμεο, Δπηθνηλσληψλ & Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο ηεο Ρσζίαο, θ. Noskov, κε ζθνπφ λα αλαδε-
ηεζνχλ ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο 
ζηνπο ηνκείο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηνπνίε-
ζεο ηεο νηθνλνκίαο. Καηά ηελ σο άλσ θπβεξλεηηθή ζπλά-
ληεζε ζπδεηήζεθε επίζεο ε ελεξγνπνίεζε ζρεηηθνχ κλε-
κνλίνπ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί πα-
ιαηφηεξα κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ επηθνηλσληψλ ησλ δχν 
ρσξψλ. Χο βαζηθνί ππνηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Αίγππηνο 
επηδηψθεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Ρσζία 
θαηαγξάθεθαλ ζηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα 
εθείλνη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζηα ηειε-
πηθνηλσληαθά δίθηπα, ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε 
«έμππλσλ» πφιεσλ, ηεο αλάπηπμεο ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππνδνκψλ, ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ 
νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ςεθηα-
θήο ηαπηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, 
ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Ρψζνπ Τπνπξγνχ ζηελ 
Αίγππην, δηνξγαλψζεθε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & 
Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, κε ζθνπφ ηελ αλα-
δήηεζε δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ησλ 
δχν ρσξψλ ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο. χκθσλα κε ηνλ νηθν-
λνκηθφ Σχπν, πεξίπνπ 20 ξσζηθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη 
έρνπλ ελεξγφ ελδηαθέξνλ λα επελδχζνπλ ζηνπο αηγππηηα-
θνχο θιάδνπο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξν-
θνξηθήο.     
 
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
CAPMAS: ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 θαηαζθεπά-
ζηεθαλ 326.263 θαηνηθίεο 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγπ-
πηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS), ζηε δηάξθεηα 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 νινθιεξψζεθε ε θαηα-
ζθεπή ζπλνιηθά 326.263 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αλά ηελ 
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κε ζπλνιηθφ χςνο επελδπζέλησλ 
θεθαιαίσλ πνπ ππεξέβε ην επίπεδν ησλ EGP106,8 δηζ. 
Πην αλαιπηηθά, ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε 221.187 
θαηνηθίεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο EGP77,3 δηζ., ελψ ν δεκφ-
ζηνο ηνκέαο θαηαζθεχαζε 105.076 θαηνηθίεο, ζπλνιηθνχ 
επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP29,5 δηζ. χκθσλα κε ηα ζηνη-
ρεία ηεο CAPMAS, κεηαμχ ησλ νινθιεξσζεηζψλ νηθη-
ζηηθψλ κνλάδσλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν θαηνηθίεο ρακε-
ινχ θφζηνπο, φζν θαη θαηνηθίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 
κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηα, θαζψο θαη πνιπηειείο θα-
ηνηθίεο (νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη θαη’ εμνρήλ απφ ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα). 
 
πκθσλίεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ κε νκί-
ινπο real estate developers 
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, 
ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) 
ππέγξαςε ζηηο 21/3 ζπκθσλία κε ην κεγάιν εγρψξην 
φκηιν real estate developer SODIC γηα ηελ αγνξά απφ ην 
δεχηεξν έθηαζεο πεξίπνπ 2.000 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξην-
ρή Sheikh Zayed ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε 
ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή έσο 5.000 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ νκίινπ SODIC, ε 
ηηκή αγνξάο ηνπ ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ηεο σο άλσ 
έθηαζεο αλέξρεηαη ζε EGP2.470, ελψ ην ζπλνιηθφ αληίηη-
κν ζα εμνθιεζεί ζε δηάζηεκα ελδεθαεηίαο. Όπσο δήισζε 
εμάιινπ ζρεηηθά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ θ. 
Sherif, νη ζπλνιηθέο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηδην-
θηεζία ηεο SODIC θαη ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα πινπνη-
εζνχλ θαηαζθεπαζηηθά έξγα αλέξρνληαη ζε 7 εθαη. ηεηξ. 
κέηξα.  
Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε NUCA ππέγξα-
ςε αλάινγεο ζπκθσλίεο αγνξάο γεο απφ ηνπο εγρψξηνπο 
νκίινπο real estate developers Al Ahly for Real Estate 
Development θαη Arkan Palm, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 
απφ απηνχο κηθηψλ projects νηθηζηηθψλ-εκπνξηθψλ ρξή-
ζεσλ ζηηο πεξηνρέο 6th of October City θαη Sheikh Zayed, 
αληίζηνηρα.       
 
Γηνξγάλσζε έθζεζεο θιάδνπ αγνξάο αθηλήησλ CITY-
SCAPE EGYPT 
ην δηάζηεκα 27-30/3 έιαβε ρψξα ζην λέν δηεζλέο εθζε-
ζηαθφ θέληξν Καΐξνπ (Egypt International Exhibition 
Centre – EIEC) ε 8ε έθδνζε ηεο έθζεζεο ηνπ αηγππηηα-
θνχ θιάδνπ αθηλήησλ CITYSCAPE EGYPT κε ηε ζπκ-
κεηνρή 63 επηρεηξήζεσλ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ, 
real estate developers, ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ αγνξα-
πσιεζηψλ αθηλήησλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θηεκαηνκεζηηη-
θψλ ππεξεζηψλ θιπ. ηε θεηηλή CITYSCAPE κεηείραλ 
κεηαμχ άιισλ, νξηζκέλνη θππξηαθνί φκηινη θηεκαηνκεζη-
ηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 
ζηελ Αίγππην γηα πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.   
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Έθδνζε 18 αδεηψλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζε επη-
ρεηξεκαηηθνχο νκίινπο 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν θιαδηθφο Σχπνο, ε 
αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Αεξίνπ (Egyptian Gas 
Regulatory Authority) εμέδσζε 18 άδεηεο ζε ηδησηηθνχο 
θαη θξαηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, πξνθεηκέλνπ 
λα εηζάγνπλ θαη δηαλέκνπλ θπζηθφ αέξην ζηελ εγρψξηα 
αγνξά. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νκίισλ, ε Αξρή εμέδσζε ηηο 
κνλαδηθέο δχν άδεηεο εηζαγσγήο αεξίνπ γηα ηελ θξαηηθή 
εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ EGAS, θαζψο επίζεο ηξεηο 
άδεηεο δηαλνκήο γηα ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο αεξί-
νπ GASCO (ζπγαηξηθή ηεο EGAS, πνπ θαιχπηεη ην 60% 
ησλ αλαγθψλ αεξίνπ ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο 
κέζσ ησλ πνζνηήησλ πνπ εηζθέξεη ζην εζληθφ δίθηπν), 
ελψ νη ππφινηπεο 13 άδεηεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ 
πεξηήιζαλ ζε ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. χκ-
θσλα κε ηα ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηδησηηθνί 
φκηινη εξγάδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο 
-μικπόηεπηρ εμβέλειαρ ηος εθνικού- δικηύων, πποκειμέ-
λνπ λα δηαζέηνπλ θπζηθφ αέξην ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 
 
Αχμεζε ηεο αηγππηηαθήο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχ-
καηνο ην Ννέκβξην 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Μαξηί-
νπ ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS), ε 
εγρψξηα παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απμήζεθε ζηε 
δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2018 θαηά 1,4% ζε ζχγθξηζε 
κε ην Ννέκβξην 2017, αλεξρφκελε ζε 14,5 MWh 
(megawatt αλά ψξα), έλαληη 14,3 MWh. χκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξ-
γεηαο ην Ννέκβξην 2018 θαηέγξαςε πηψζε ηεο ηάμεσο 
ηνπ 8,5% ζε κεληαία βάζε, αλεξρφκελε ζε 12,9 MWh, 
έλαληη 14,1 MWh ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Σα λνη-
θνθπξηά θαηαλάισζαλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο εγρψ-
ξηα δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην Ννέκβξην 2018, 
ήηνη ην 41,1% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Αληίζηνηρα, 
ε βηνκεραλία θαηαλάισζε ην 28,7% ηεο δηαζέζηκεο ειε-
θηξηθήο ελέξγεηαο ην Ννέκβξην 2018. 
 
Αλαθνξέο αηγππηηαθνχ Σχπνπ ζηε ζπλάληεζε νκάδαο 
εξγαζίαο πςεινχ επηπέδνπ ηνπ Φφξνπκ γηα ην Φπζη-
θφ Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (EMGF) 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ 
πξψηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπεηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 
πςεινχ επηπέδνπ ηνπ Φφξνπκ γηα ην Φπζηθφ Αέξην ζηελ 
Αλαηνιηθή Μεζφγεην (EMGF) πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάη-
ξν, ζηηο 5/3. Σα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε 
ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πε-
ηξειαίνπ, αλαθέξζεθαλ ζηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ 
απφ ηηο επηά εκπιεθφκελεο ρψξεο (Αίγππην, Ηζξαήι, Κχ-
πξν, Διιάδα, Ηηαιία, Ηνξδαλία θαη Παιαηζηίλε), νη νπνί-
νη εμέηαζαλ ηα πξνθαηαξθηηθά βήκαηα γηα ηε κειινληη-
θή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο. Σα αη-
γππηηαθά δεκνζηεχκαηα επηζήκαλαλ φηη, θαίηνη ζηα κέ-
ζα Ηαλνπαξίνπ νη αξκφδηνη γηα ηελ ελέξγεηα Τπνπξγνί 
ησλ σο άλσ θξαηψλ πηνζέηεζαλ θνηλή δηαθήξπμε πνπ 
ζπζηήλεη ην ελ ιφγσ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην θαη 
ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πεξηθε-
ξεηαθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφ-
γεην, κέλεη αθφκε λα δηεπθξηληζηνχλ αξθεηέο ιεπηνκέ- 

ξεηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηνχ, 
αιιά θαη ηνπο αθξηβείο ζηφρνπο ηεο φιεο πξσηνβνπιίαο. 
ηελ ιφγσ ζπλάληεζε ηε ρψξα καο εθπξνζψπεζαλ ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θ. Βεξξνηφπνπινο θαη ν 
Γηπισκαηηθφο χκβνπινο ζην ΤΠΔΚΑ, ΠΑ΄ θ. Γησηφ-
πνπινο.   
 
Πξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα έξεπλα θαη αμη-
νπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ 
ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, φπσο αλακελφηαλ, ν αηγππηηαθφο 
θξαηηθφο φκηινο Ganoub El Wadi Petroleum Holding 
Company (Ganope), πξνθήξπμε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα 
ηελ αλάζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εξεπλψλ γηα θνηηά-
ζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ζε 10 ζπλνιηθά 
ππεξάθηηα νηθφπεδα παξαρψξεζεο ζηελ Δξπζξά Θάιαζ-
ζα, κέζσ λένπ πξνηχπνπ ζπκθσλίαο δηακνηξαζκνχ ηεο 
παξαγσγήο θαη ησλ εζφδσλ (“production-sharing”). Πξν-
ζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρεη νξηζηεί ε 1ε Απγνχ-
ζηνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πεξηζ-
ζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ 
Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, ζηε δηεχζπλζε: http://www.agora.mfa.gr/
ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-
ana-xora/office/811, ή ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο 
Ganope, ζηε δηεχζπλζε: http://ganope.com/index.php/
multiclient/offshore/bidround-2019-final. εκεηψλεηαη 
φηη ν ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ηεο Ganope αλακελφηαλ αξρη-
θά λα πξνθεξπρζεί ηνλ παξειζφληα Γεθέκβξην, αλαβιή-
ζεθε σζηφζν ψζηε λα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί πξνεγνπκέ-
λσο ην λέν ζρήκα ζπκβάζεσλ δηακνηξαζκνχ παξαγσγήο 
θαη εζφδσλ (“production-sharing”) ηνπ αηγππηηαθνχ θξά-
ηνπο κε ηνπο πεηξειατθνχο νκίινπο, ην νπνίν πξνβιέπεη 
θηιηθφηεξνπο φξνπο πξνο ηνπο δεχηεξνπο. 
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξε-
ιαίνπ έρεη εμαγγείιεη πσο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 πξφθεη-
ηαη λα πξνθεξπρζνχλ ηξεηο αθφκε δηεζλείο δηαγσληζκνί 
γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ, έλαο απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ 
(EGAS) θαη δχν απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ 
(EGPC). 
 
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο παξάηαζεο πεξηφδνπ παξαρψ-
ξεζεο γεξκαληθνχ νκίινπ DEA 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ ν γεξκαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο DEA 
(Deutsche Erdoel AG), ν νπνίνο εδξεχεη ζην Ακβνχξγν 
θαη δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξφλ -45 έηε- ζηελ Αίγπ-
πην, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξε-
ιαίνπ EGPC, δηα ηεο νπνίαο παξαηείλεηαη ε πεξίνδνο 
παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο 
θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο πεξηνρέο Ras 
Badran θαη Khaleeg El Zeit ζηνλ Κφιπν νπέδ. Καηά 
ηνλ Σχπν, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα 
πεξαηηέξσ παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο γηα ηα 
θνηηάζκαηα ηεο DEA ζηελ Αίγππην, έσο ην έηνο 2027. 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ π-
πνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν φκηινο DEA αλακέλεηαη λα 
πξνβεί ζε επελδχζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ $20 εθαη. ζηα 
σο άλσ δχν θνηηάζκαηα, ελψ εθηηκάηαη πσο απηφο ζρε-
δηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 
$700 εθαη. ζηελ Αίγππην θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζε- 

 Δ Λ Ι Γ Α  1 2  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://ganope.com/index.php/multiclient/offshore/bidround-2019-final
http://ganope.com/index.php/multiclient/offshore/bidround-2019-final


 

 

 
Μ Α Ρ Σ Ι Ο   2 0 1 9  

 

ρνχο ηξηεηίαο. 
 
Πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ απφ ηε . Αξαβία γηα 
ην έξγν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα 
κέζα Μαξηίνπ, ε ζανπδαξαβηθή θπβέξλεζε πξφθεηηαη 
λα πξνθεξχμεη εθ λένπ ηνλ πξνζερή Ηνχλην δηεζλή δηα-
γσληζκφ γηα ηελ απφ πιεπξάο ηεο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηελ Αίγππην. χκθσλα 
κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηη-
θνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο 
πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ 
φιν ζρεδηαζκφ ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο 
ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία . 
Αξαβίαο, Ηνξδαλίαο θαη Αηγχπηνπ- αλαπηπμηαθνχ έξγνπ 
“NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκεραληθή – επηρεηξε-
καηηθή δψλε ζπλνιηθήο έθηαζεο 26.500 ηεηξ. ρικ. ζηνλ 
Κφιπν ηεο Άθακπα θαη πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ), 
εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $500 δηζ. Καηά ηα 
δεκνζηεχκαηα, ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ηεο ειε-
θηξηθήο δηαζχλδεζεο απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο, έρεη 
πξνθαιέζεη ηελ αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθηηκψκελνπ ζπ-
λνιηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο, απφ ην επίπεδν ησλ $1,6 
δηζ. πξνεγνπκέλσο, ζε απηφ ησλ $2,5 δηζ. Ο αηγππηηαθφο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ 
θξάηνο έρεη νινθιεξψζεη ηνπο απφ πιεπξάο ηνπ δηαγσλη-
ζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ δηαζχλδεζεο ησλ ειε-
θηξηθψλ γξακκψλ κε ηε . Αξαβία, κε πξννπηηθή λα με-
θηλήζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ πξψ-
ηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ζε ζπκθσλία θαη ζπληνληζκφ κε 
ηε ζανπδαξαβηθή πιεπξά. Καηά ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλν-
κηθφ Σχπν, νη φκηινη Alstom, ABB θαη Siemens έρνπλ 
ππνβάιεη πξνζθνξέο ζην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα ηελ ε-
θηέιεζε ηνπ έξγνπ, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσ-
ληζκνχ δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηνπνηεζεί. 
 
Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ ζε δηεζλή ελεξγεη-
αθή δηάζθεςε ζην Υηνχζηνλ 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα 
Μαξηίνπ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. 
El-Molla ζηε θεηηλή δηεζλή ελεξγεηαθή δηάζθεςε πςε-
ινχ επηπέδνπ CERAWeek, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη ζε 
εηήζηα βάζε απφ ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν HIS Markit ζην 
Υηνχζηνλ ησλ ΖΠΑ θαη ζπγθεληξψλεη νξηζκέλνπο απφ 
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ παγθφζκηνπ 
ελεξγεηαθνχ θιάδνπ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε 
ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ θ. El-Molla κε ηνλ Ακεξηθαλφ Τ-
πνπξγφ Δλέξγεηαο θ. Perry θαζψο θαη κε ηνλ Βνεζφ Τ-
πνπξγφ Δμσηεξηθψλ, αξκφδην γηα ελεξγεηαθά ζέκαηα, θ. 
Fannon, θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 
λα αλαδείμεη ην ξφιν πνπ πξνζδνθά λα δηαδξακαηίζεη ε 
Αίγππηνο σο πεξηθεξεηαθφο ελεξγεηαθφο θφκβνο. Αλα-
θέξζεθε επίζεο ζε ζπλνκηιίεο ηνπ θ. El-Molla κε ηνπο 
επηθεθαιήο ησλ κεγάισλ πεηξειατθψλ / ελεξγεηαθψλ 
νκίισλ ExxonMobil, Chevron, Apache, Noble Energy, 
Schlumberger θαη BP, θαζψο θαη ζηελ ππνγξαθή κλεκν-
λίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Halliburton 
γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ αηγππηηαθφ πεηξειατθφ 
θιάδν. 

Μηθξέο εηδήζεηο απφ ηνλ αηγππηηαθφ θιάδν θπζηθνχ 
αεξίνπ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θξαηηθή 
εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) πξνθήξπμε δηαγσληζκφ 
γηα ηε δηάζεζε ζην εμσηεξηθφ ηεζζάξσλ θνξηίσλ πγξν-
πνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ηνλ πξνζερή Απξίιην, 
ελψ αλακέλεηαη λα δηαζέζεη επίζεο ηέζζεξα θνξηία ην 
Μάην θαη αθφκε ηξία ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο. Σα 
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο ε Αίγππηνο 
θαζίζηαηαη εθ λένπ εμαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ, έπεηηα 
απφ πεξίνδν πεληαεηίαο πνπ ε ρψξα ρξεηαδφηαλ λα θαιχ-
πηεη ηηο αλάγθεο ηεο κε εηζαγσγέο. 
Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ ζηηο 14/3 φηη ν ηηα-
ιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπ-
ςε λένπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, εληφο ηνπ θνηηά-
ζκαηνο Noor ζηα αλνηθηά βνξείσο ηνπ ηλά, θαη ζπγθε-
θξηκέλα ζην θξέαξ “Nour-1 New Field Wildcat”, ην ν-
πνίν δηαλνίρζεθε ζε βάζνο 5.914 κέηξσλ. εκεηψλεηαη 
φηη ην θνίηαζκα Noor βξίζθεηαη ζην νηθφπεδν παξαρψ-
ξεζεο Shorouk ζηε Μεζφγεην, γεηηνληθά ηνπ κεγάινπ 
θνηηάζκαηνο Zohr. Ζ ENI δηαζέηεη κεξίδην 40% ηνπ θνη-
ηάζκαηνο Noor, αθνινπζνχκελε απφ ηνπο νκίινπο BP 
θαη Mubadala Petroleum πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα 25% θαη 
20% αληίζηνηρα, ελψ κεξίδην 15% θαηέρεη ν αηγππηηαθφο 
φκηινο Tharwa Petroleum. 
Σέινο, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla δήισζε 
ζηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν ζηηο 16/3, φηη ε κνλάδα 
πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή Idku αλακέ-
λεηαη λα θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο εμαγσγηθήο δπλακη-
θφηεηαο έσο ηνλ πξνζερή Ηνχλην, κε ηηο εμαγσγέο λα α-
λέξρνληαη ζε 1,13 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη ηξέρνληνο 
επηπέδνπ εμαγσγψλ 800 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο.  
 
Ζ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ ππνγξά-
θεη 4 ζπκβάζεηο κε γεξκαληθφ φκηιν 
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θξαηηθή εηαηξεία 
δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (Egyptian Electricity Transmis-
sion Company – EETC) ππέγξαςε πξφζθαηα ηέζζεξηο 
ζπκβάζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP1,7 δηζ. κε ηνλ εγρψξηα 
δξαζηεξηνπνηνχκελν φκηιν Egyptian German Electrical 
Manufacturing Company (EGEMAC), κε αληηθείκελν 
ηελ ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ειεθηξη-
θψλ δηθηχσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε 
ηελ εγεζία ηεο EETC, ε πξψηε ζχκβαζε, αμίαο 
EGP725,8 εθαη., ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ EETC, α-
θνξά ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 
ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο πφιεο ηνπ Zagazig (ζην Γέιηα 
ηνπ Νείινπ). Ζ δεχηεξε, αμίαο EGP716,2 εθαη., ρξεκα-
ηνδνηνχκελε απφ ην Αξαβηθφ Σακείν Οηθνλνκηθήο & 
Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (AFESD), αθνξά ηελ εγθαηά-
ζηαζε κεηαζρεκαηηζηή λέαο ηερλνινγίαο, ε ηξίηε, αμίαο 
EGP49,17 εθαη., ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ ΔΣΔπ, πε-
ξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ 
ζπλνιηθά ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ γηα ην ζηαζκφ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ πεξηνρή Gamasa (πεξηθέξεηα 
Dakahlia) θαη ε ηέηαξηε, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ 
EETC, πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 11 
κεηαζρεκαηηζηψλ ζηηο πεξηνρέο Beni Suef, West Fay-
oum, Αζνπάλ, Zagazig, 10th of Ramadan θαη Temay El 
Amdeed (πεξηθέξεηα Dakahlia). χκθσλα κε πεγέο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε EETC πξφθεηηαη λα πξνθε- 
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ξχμεη λένπο δηαγσληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ζηαζ-
κψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Άλσ 
Αίγππην θαη ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ έσο ην ηέινο ηνπ 
πξνζερνχο Απγνχζηνπ, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφ-
ζηνπο EGP4 δηζ. 
Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πεγέο 
ηεο αξκφδηαο αηγππηηαθήο Αξρήο γηα ηηο ΑΠΔ (NREA), ε 
θπβέξλεζε, κε βάζε λέα λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπίζεη, 
νξίδεη ην επίπεδν ησλ ηειψλ επηθαξπίαο γεο πνπ ρξεζη-
κνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο ζε 2% επί ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ησλ δξαζηεξην-
πνηνχκελσλ κνλάδσλ. εκεηψλεηαη φηη ε λέα λνκνζεζία, 
πνπ ζα εθαξκνζηεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ αηγππηηα-
θψλ πεξηθεξεηψλ, θαζνξίδεη ηνλ σο άλσ λέν, εληαίν ζπ-
ληειεζηή ηειψλ επηθαξπίαο γηα νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα 
ηεο ρψξαο, αληηθαζηζηψληαο ηελ πξνεγνχκελε πξαθηηθή 
επηβνιήο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ηειψλ, πνπ θπκαίλν-
ληαλ κεηαμχ 5% θαη 7% επί ηεο εηεζίσο παξαγφκελεο 
ελέξγεηαο, απφ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αηγχπηνπ. 
 
Ζ έλαξμε εθνδηαζκνχ ηεο Αηγχπηνπ κε ηζξαειηλφ θπ-
ζηθφ αέξην αλακέλεηαη ηνλ Ηνχλην 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο, ε εηαηξεία 
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγφ East Mediterranean Gas 
(EMG) ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη ηελ ηξνθνδνζία ηεο Αηγχ-
πηνπ κε ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάζκαηα 
Tamar θαη Leviathan ηνλ πξνζερή Ηνχλην –αθνχ πξνε-
γνπκέλσο νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηερλη-
θήο αζθάιεηαο ηνπ αγσγνχ- κε αξρηθέο πνζφηεηεο 150 
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, πνπ ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο κνλάδεο 
πγξνπνίεζεο ηεο ρψξαο. χκθσλα δε κε πεγέο ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ πεηξειατθνχ θιάδνπ, εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο, νη 
πνζφηεηεο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα δηνρεηεχν-
ληαη ζηελ Αίγππην ζα αλέξρνληαη ζε 700 εθαη. θ.π. εκε-
ξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ν εθνδηαζκφο ηεο Αηγχπηνπ κε 
θπζηθφ αέξην απφ ην Ηζξαήι πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα κε 
βάζε ηηο πεξζηλέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ησλ 
δχν σο άλσ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ (ηεο ηζξαειηλήο 
Delek Drilling θαη ηεο ακεξηθαληθήο Noble Energy) θαη 
ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Dolphinus Holdings, πνπ πξν-
βιέπνπλ εηζαγσγή αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι, αμίαο $15 δηζ. 
ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. 
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί ηζξαειηλνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέ-
ξνληνο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν θ/α 
χκθσλα κε πξφζθαηεο αλαθνξέο δηεζλνχο εκβέιεηαο 
κέζσλ ελεκέξσζεο, ν κεγάινο ηζξαειηλφο φκηινο Delek 
Drilling εμεηάδεη ην ελδερφκελν εμαγνξάο κεξηδίνπ ζε 
κία εθ ησλ δχν αηγππηηαθψλ κνλάδσλ πγξνπνίεζεο θπ-
ζηθνχ αεξίνπ, ζηηο πεξηνρέο Idku θαη Γακηέηηεο. Ο ελ 
ιφγσ φκηινο αλήθεη ζηνλ Ηζξαειηλφ κεγηζηάλα  Yitzhak 
Tshuva θαη είλαη εηαίξνο ηφζν ζηα ηζξαειηλά θνηηάζκα-
ηα θπζηθνχ αεξίνπ Tamar θαη Leviathan πνπ ζα μεθηλή-
ζνπλ λα ηξνθνδνηνχλ ηελ Αίγππην εληφο ησλ πξνζερψλ 
κελψλ, φζν θαη ζην θππξηαθφ θνίηαζκα Αθξνδίηε πνπ 
ζα μεθηλήζεη λα ηξνθνδνηεί ηελ Αίγππην –δηα ηεο θαηα-
ζθεπήο αγσγνχ- ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Καηά ηηο σο 
άλσ αλαθνξέο, «κία ηέηνηα ζπκθσλία ζα απνηεινχζε 
ηελ ηζρπξφηεξε έλδεημε φηη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία Ηζ-
ξαήι-Αηγχπηνπ πξνρσξά πέξα απφ ηνλ ηνκέα ηεο αζθά- 

ιεηαο, πξνο ηελ αλάπηπμε βαζχηεξσλ νηθνλνκηθψλ δε-
ζκψλ». εκεηψλεηαη φηη δελ έρεη ππάξμεη πξνο ην παξφλ 
ζρνιηαζκφο απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 
επί ησλ ελ ιφγσ δεκνζηεπκάησλ.   
 
Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα βξαβεχεη ην έξγν ηνπ ειηαθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο Benban 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Πα-
γθφζκηα Σξάπεδα ζην ηέινο Μαξηίνπ επέιεμε ην έξγν 
δεκηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Ben-
ban ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην, πξν-
θεηκέλνπ λα ην βξαβεχζεη σο ην θνξπθαίν θαηαζθεπα-
ζηηθφ project ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ε ζρεηηθέο δειψ-
ζεηο ηεο ε δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο Kristalina Georgieva, επαίλεζε ηελ αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε γηα ηελ ηαρχξξπζκε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
δεκηνπξγίαο ηνπ γηγαληηαίνπ ειηαθνχ πάξθνπ ην νπνίν 
ζα απμήζεη ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζην ε-
λεξγεηαθφ κίγκα ηεο Αηγχπηνπ θαη ζα δηαθνξνπνηήζεη ηηο 
ελεξγεηαθέο πεγέο ηεο ρψξαο. Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηη-
αθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε International Finance Corpo-
ration ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο έρεη δηαζέ-
ζεη σο ηψξα ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα χςνπο $653 εθαη. 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Benban, ην 
νπνίν αλακέλεηαη λα έρεη ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηζρχ 1,8 
GW.     
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε θπ-
βεξλεηηθνχ αμησκαηνχρνπ ηνπ θιάδνπ ειεθηξηθήο ελέξ-
γεηαο, κέρξη ζηηγκήο έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 17 
ειηαθψλ κνλάδσλ ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ηα    
νπνία έρνπλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη έρνπλ ζπλ-
δεζεί κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. 
 
Ο ελεξγεηαθφο φκηινο Vortex Energy εθπνηεί ην ήκηζπ 
ηνπ αηνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζηελ Δπξψπε 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-
θφο Σχπνο, ν ελεξγεηαθφο φκηινο Vortex Energy, ν ν-
πνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ειέγρε-
ηαη απφ ηελ αηγππηηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Her-
mes, νινθιήξσζε πξφζθαηα ηελ εθπνίεζε κεξηδίνπ 49% 
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ θαηείρε ζε έξγα αηνιηθήο ελέξ-
γεηαο ζηελ Δπξψπε, δηαζέηνληάο ην ζε ζεζκηθνχο επελ-
δπηέο. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ ραξην-
θπιάθην ηεο Vortex Energy πεξηιακβάλεη 56 ιεηηνπξ-
γνχληα αηνιηθά πάξθα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 998 
MW, ζηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην 
Βέιγην. Ζ εθπνίεζε κέξνπο ηνπ επξσπατθνχ ραξηνθπια-
θίνπ ηνπ νκίινπ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
Σχπν, απειεπζεξψλεη θεθαιαηαθφ δπλακηθφ κε ζηφρν 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, κε έκθαζε ζηε Βφ-
ξεηα θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. 
 

ΔΜΠΟΡΗΟ 
Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αηγππηηαθψλ 
εμαγσγψλ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, 
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο νιν-
θιήξσζε πνιχ πξφζθαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θιαδηθά 
εμαγσγηθά ζπκβνχιηα ηεο ρψξαο, ηελ επεμεξγαζία λέαο 
ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη 
ηελ ηφλσζε ησλ εηζξνψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ 
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Αίγππην. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε λέα ζηξαηεγη-
θή εζηηάδεη ζε πέληε άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αχ-
μεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ αηγππηηα-
θψλ πξντφλησλ (ήηνη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηε-
ιεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσ-
γψλ), ζηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ logistics ζηε ρψξα, 
ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ κεηαθνξψλ πξνο ζχλδεζε κε ηηο 
γεηηνληθέο αγνξέο, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε 
μέλεο αγνξέο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ ζπκ-
κεηνρψλ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο αλά ηνλ θφζκν, κε ζθνπφ 
ηελ πξνβνιή ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψ-
ζεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ λέα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ 
εμαγσγψλ ειπίδεηαη φηη ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα θαη 
πην νπζηαζηηθά θίλεηξα ζηνπο Αηγχπηηνπο εμαγσγείο, 
ελψ επίζεο ζα παξέρεη θίλεηξα κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπ-
ζε επελδχζεσλ ζε θιάδνπο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιη-
ζκφ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ην θξάηνο πξφθεηηαη λα απν-
πιεξψζεη ηηο εθθξεκείο νθεηιέο ηνπ απφ εμαγσγηθέο επη-
δνηήζεηο παιαηνηέξσλ εηψλ, ζπλνιηθνχ ηξέρνληνο χςνπο 
EGP7,8 δηζ. πγθεθξηκέλα γηα ην δήηεκα ηεο δηεπθφιπλ-
ζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ηδηαίηεξα πξνο ηηο 
ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκερα-
λίαο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία απ’ επζείαο λαπ-
ηηιηαθψλ ζπλδέζεσλ κε πινία RO-RO κε ηηο θχξηεο α-
θξηθαληθέο αγνξέο, θαζψο επίζεο ζηε δηαηήξεζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ ζρήκαηνο επηδνηήζεσλ ηνπ κεηαθνξηθνχ 
θφζηνπο γηα ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ επηιεγκέλσλ θιά-
δσλ πξνο ηελ Αθξηθή, ζε πνζνζηά πνπ θζάλνπλ έσο ην 
50%. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ, απφ ηε λέα 
εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή πξφθεηηαη λα επσθειεζνχλ πεξί-
πνπ 2.000 αηγππηηαθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο ησλ θιάδσλ 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηξνθί-
κσλ, πξντφλησλ βαξηάο βηνκεραλίαο, επίπισλ, δέξκαηνο 
θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ.    
 
Δμαγσγέο $17,3 δηζ. απφ αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο 
ην 2018 
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ην 
χςνο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο 
ειεχζεξεο δψλεο ηεο Αηγχπηνπ ην έηνο 2018 αλήιζε ζε 
$17,3 δηζ. Καηά ηελ θα Nasr, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θα-
ηαγξάθεθε αλεπαλάιεπηε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ππεξε-
ζηψλ απφ ηηο αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο, ην χςνο ησλ 
νπνίσλ αλήιζε ζε $7,6 δηζ., έλαληη $6,4 δηζ. ην 2017 θαη 
$4,9 δηζ. ην 2016. Καηά ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ, ε αηγπ-
πηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη ζε κεζνπξφζεζκν 
ρξνληθφ νξίδνληα ηε δεκηνπξγία επηά ζπλνιηθά λέσλ 
ειεπζέξσλ δσλψλ, ζηηο πεξηνρέο Minya, Ννηίνπ ηλά, 
Ηζκαειίαο, Γθίδαο, Dakahlia, Αζνπάλ θαη Kafr El-
Sheikh.  
 
ηνπο 3,6 εθαη. ηφλνπο ηνπνζεηείηαη ν θεηηλφο ζηφρνο 
ζπγθνκηδήο ζηηαξηνχ ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκε-
ζεηψλ θ. Meselhy ζηηο 6/3, ε Αίγππηνο ζηνρεχεη ζε επίπε-
δν ζπγθνκηδήο ζηηαξηνχ θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν ζπγθν-
κηδήο πνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ Απξίιην, ηεο ηάμεσο ησλ 3,6 
εθαη. ηφλσλ, έλαληη 3,15 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνη-
ρε πεξζηλή πεξίνδν. Καηά ηνλ θ. Meselhy, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο πξφθεηηαη λα θαηαβάιιεη ζηνπο αγξφηεο-
παξαγσγνχο ηηκέο πνπ ζα θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ 
EGP655 θαη EGP685 ($38 έσο $39) αλά ardeb (κνλάδα 
κέηξεζεο βάξνπο πνπ ηζνδπλακεί κε 150 θηιά) ζηηαξηνχ, 
αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Όπσο αλέθεξαλ 
σζηφζν δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, νη εγρψξηεο ζπλδηθα-
ιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ παξαγσγψλ έρνπλ δεηήζεη απφ 
ηελ θπβέξλεζε ηελ θαηαβνιή ζεκαληηθά αλψηεξεο ηη-
κήο, ηεο ηάμεσο ησλ EGP800 αλά ardeb ζηηαξηνχ, κε α-
πνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνηηκήζνπλ λα κελ 
θαιιηεξγήζνπλ ζηηάξη θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν. 
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εμαηξεί ηηο εηζαγσγέο νξηζκέ-
λσλ βαζηθψλ ηξνθίκσλ απφ παιαηφηεξν ζπλαιιαγκα-
ηηθφ πεξηνξηζκφ   
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, 
ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμαίξεζε γηα έλα 
έηνο –έσο ηηο 15/3/2020- ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ, μεξψλ 
θαζνιηψλ, θαθψλ θαη θνπθηψλ απφ ηελ ππνρξέσζε θα-
ηάζεζεο, απφ πιεπξάο ησλ εγρψξησλ εηζαγσγέσλ, ηνπ 
ηζφπνζνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζε ζπ-
λάιιαγκα, κέηξν πνπ είρε επηβιεζεί θαη ίζρπε απφ ην 
έηνο 2015, επνρή θαηά ηελ νπνία ε Αίγππηνο αληηκεηψπη-
δε έληνλα πξνβιήκαηα έιιεηςεο ζπλαιιάγκαηνο. Γηεπ-
θξηλίδνπκε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 2015 απαηηνχζε 
απφ ηνπο εγρψξηνπο εηζαγσγείο λα θαιχπηνπλ εμ νινθιή-
ξνπ ζε ζπλάιιαγκα ηελ αμία ησλ ελέγγπσλ πηζηψζεσλ 
πνπ αλνίγνληαλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο πξν-
θεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο, αθξηβψο θα-
ηά ηε ζηηγκή ηνπ αλνίγκαηνο απηψλ. χκθσλα κε ην ζρε-
ηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, «ε άξζε ηνπ ελ ιφγσ 
κέηξνπ αλακέλεηαη λα άξεη ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηνξη-
ζκνχο ζηε ξεπζηφηεηα ησλ εηζαγσγέσλ θαη λα δηεπθνιχ-
λεη ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ θαη νζπξίσλ, κε ζηφρν, κεηαμχ 
άιισλ ηελ εμνηθνλφκεζε εγρψξησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ –αξθεηά πδξνβφξν- θαιιηέξγεηά 
ηνπο».       
 
ηνπο 514 ρηι. ηφλνπο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο εζπε-
ξηδνεηδψλ απφ ην μεθίλεκα ηεο θεηηλήο πεξηφδνπ ζπ-
γθνκηδήο 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, απφ ην μεθίλεκα ηεο θεηηλήο πε-
ξηφδνπ ζπγθνκηδήο θαη εμαγσγψλ θξνχησλ & ιαραλη-
θψλ, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ έρνπλ αλέι-
ζεη ζε 514 ρηι. ηφλνπο. εκεηψλεηαη φηη, ηνλ πεξαζκέλν 
Ηαλνπάξην, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε δηαςεχζεη θε-
κνινγία πεξί πηψζεο ησλ εμαγσγψλ εζπεξηδνεηδψλ θαηά 
ην 2018, δηεπθξηλίδνληαο φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηέο 
θαηέγξαςαλ αχμεζε πιεζηάδνληαο ηνπο 1,7 εθαη. ηφ-
λνπο, κε απνηέιεζκα ε Αίγππηνο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 
κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εμαγσγέσλ εζπεξηδνεηδψλ ζε 
παγθφζκην επίπεδν.   
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Ζ Αίγππηνο εθαξκφδεη λέεο πξνδηαγξαθέο & ειέγρνπο 
γηα εηζαγφκελν ειηαθφ εμνπιηζκφ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφ-
ζθαηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έζεζε ζε ηζρχ πεξζηλή 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, δηα 
ηεο νπνίαο θαζηεξψλνληαη λέεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο 
φζνλ αθνξά ηνλ εηζαγφκελν εμνπιηζκφ παξαγσγήο / αμη-
νπνίεζεο ειηαθήο ελέξγεηαο (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, ειη-
αθά θχηηαξα). χκθσλα κε ην λέν θαζεζηψο, ε δηελέξ-
γεηα ειέγρσλ επί ησλ εηζαγφκελσλ θνξηίσλ ειηαθνχ εμν-
πιηζκνχ ζα θαηαζηνχλ ππνρξεσηηθνί απφ ηνλ πξνζερή 
Οθηψβξην, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο 
ζηνπο εηζαγσγείο θαη ηνπο μέλνπο εμαγσγείο λα ελαξκν-
ληζηνχλ κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. Όπσο ζεκείσζαλ ε-
μάιινπ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εγρψξηνη 
εηζαγσγείο πξφθεηηαη λα επηβαξπλζνχλ κε πξφζζεηα ηέ-
ιε, κέγηζηνπ χςνπο έσο   EGP40.000 αλά εκπνξεπκαην-
θηβψηην, ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ 
ζα δηελεξγνχληαη επί ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, πξν-
θεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε απηψλ πξνο ηηο 
λέεο πξνδηαγξαθέο θαη ρνξεγεζεί ζε απηά ζρεηηθφ πηζην-
πνηεηηθφ. 
 
ηα $3,87 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην 
Γεθέκβξην 2018  
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο 
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 14,1% 
ζε εηήζηα βάζε ην Γεθέκβξην 2018, αλεξρφκελν ζε 
$3,87 δηζ. έλαληη $3,39 δηζ. ην Γεθέκβξην 2017. Οη εμα-
γσγέο απμήζεθαλ ην Γεθέκβξην 2018 θαηά 2,1% ζε εηή-
ζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ $2,57 δηζ., ελψ νη 
εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 9%, θζάλνληαο ηα $6,44 δηζ. 
Θπκίδνπκε φηη ην Ννέκβξην 2018, ην χςνο ηνπ αηγππηηα-
θνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο είρε θαηαγξάςεη αχμεζε 
θαηά 8,8% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,78 δηζ., 
έλαληη $3,47 δηζ. ην Ννέκβξην 2017.  
 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο: ε Αίγππηνο πξψηε ζηελ παξα-
γσγή ςαξηψλ ζηελ Αθξηθή 
ε πξφζθαηε δήισζή ηνπ ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ 
αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Abu 
Steit αλέθεξε φηη ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε 
ζέζε κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ 
εηήζηα παξαγσγή ςαξηψλ, θαζψο θαη ζηελ έβδνκε ζε 
παγθφζκην επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ςαξηψλ 
απφ εγθαηαζηάζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. χκθσλα κε ηνλ 
θ. Abu Steit, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο πξνγξακκαηίδεη 
έξγα θαζαξηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηε ιίκλε Manzala –πιεζίνλ ηνπ Πνξη 
αΐλη- ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ ηξαηνχ. Καηά ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, ην 75% 
πεξίπνπ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ςαξηψλ πξνέξρεηαη 
απφ κνλάδεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ελψ ην αηγππηηαθφ θξά-
ηνο ζηνρεχεη λα επεθηείλεη θαηά ηα πξνζερή έηε ηηο εγθα-
ηαζηάζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο 
ρψξαο. χκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ην έηνο 
2020 ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζα α-
λέξρεηαη ζε πεξίπνπ 2,3 εθαη. ηφλνπο ςαξηψλ.  

Απφθαζε γηα αχμεζε ησλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο 
ξπδηνχ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, 
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο πξνγξακκαηίδεη ηελ 
αχμεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα ξπδηνχ θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξί-
νδν (Μάηνο-επηέκβξηνο 2019) ζην επίπεδν ησλ 1,1  
εθαη. feddans, έλαληη 820 ρηι. feddans θαηά ηελ αληί-
ζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, κε ζηφρν λα πεξηνξίζεη ηελ ε-
μάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο εηζαγσγέο ξπδηνχ απφ ην 
εμσηεξηθφ. Θπκίδνπκε φηη ηνλ Ηαλνπάξην 2018, ε αηγπ-
πηηαθή θπβέξλεζε είρε απνθαζίζεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
εθηάζεσλ ξπδνθαιιηέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ 724,2 ρηι. 
feddans, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ελψ αξγφ-
ηεξα, ην Μάην 2018, αλέβαζε ειαθξψο ηηο επηηξεπφκε-
λεο εθηάζεηο ξπδνθαιιηέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ 820 ρηι. 
feddans. 
 
Άλνδνο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο βηνκεραληθέο δψλεο 
QIZ ην 2018 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηδφ-
κελα ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλί-
αο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ απφ ηηο βηνκε-
ραληθέο δψλεο QIZ (Qualified Industrial Zones, πξφθεηηαη 
γηα ειεχζεξεο «κεηθηέο» βηνκεραληθέο δψλεο Αηγχπηνπ-
Ηζξαήι, νη νπνίεο δχλαληαη λα εμάγνπλ θισζηνυθα-
ληνπξγηθά πξντφληα ζηηο ΖΠΑ άλεπ δαζκψλ θαη πνζν-
ζηψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ελζσκαηψλνπλ 
εηζξνέο ηζξαειηλήο πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πν-
ζνζηφ 10,5%) απμήζεθαλ θαηά 17% ζηε δηάξθεηα ηνπ 
2018 ζε $878 εθαη., έλαληη $751 εθαη. ην 2017. εκεηψ-
λεηαη φηη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα 
έηνηκα ελδχκαηα απνηεινχλ ην 98% ησλ αηγππηηαθψλ 
εμαγσγψλ απφ ηηο δψλεο QIZ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε ζπλνιηθή αμία ησλ –απαιιαγκέλσλ απφ 
δαζκνχο- αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ απφ ηηο δψλεο QIZ 
πξνο ΖΠΑ, απφ ην έηνο 2004 νπφηε θαη ππεγξάθε ε ζρε-
ηηθή ζπκθσλία, αλέξρεηαη ζε $9,7 δηζ.       
 
ηνπο 22,4 ρηι. ηφλνπο νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ θξα-
νπιψλ ην 1ν ηξίκελν ηνπ έηνπο 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τ-
πνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 
ηξέρνληνο έηνπο (πεξίνδνο 1/1 έσο 16/3) έρνπλ θαηαγξα-
θεί εμαγσγέο λσπψλ αηγππηηαθψλ θξανπιψλ ηεο ηάμεσο 
ησλ 22,4 ρηι. ηφλσλ. Δλδεηθηηθά -γηα ζχγθξηζε- επηζε-
καίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γε-
σξγίαο Ννεκβξίνπ 2018, νη έσο ηφηε αηγππηηαθέο εμαγσ-
γέο θξάνπιαο –απφ ην μεθίλεκα ηνπ 2018- είραλ αλέιζεη 
ζε κφιηο 10,8 ρηι. ηφλνπο. Καηά ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 
ζηελ πξφζθαηα ζεκεησζείζα ελ ιφγσ άλνδν ησλ αηγππηη-
αθψλ εμαγσγψλ θξανπιψλ έρεη ζπκβάιεη ε εθαξκνγή 
λένπ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ ησλ θξα-
νπιψλ –θαη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γεληθφηεξα- ψζηε 
ηα εμαγφκελα θνξηία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θπηνυγεη-
νλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θχ-
ξησλ αγνξψλ γηα ηηο αηγππηηαθέο θξάνπιεο, φπσο ε . 
Αξαβία. εκεησηένλ φηη ε . Αξαβία ηνλ Απξίιην ηνπ 
2018 είρε άξεη παιαηφηεξε –απφ ηνλ Ηνχιην 2017- απαγφ-
ξεπζε εηζαγσγψλ θξανπιψλ απφ ηελ Αίγππην, πνπ είρε 
επηβιεζεί ιφγσ αλίρλεπζεο πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκ- 
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κάησλ παξαζηηνθηφλσλ. Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ 
2018 ε Δ.Δ. θαηάξγεζε νξηζκέλνπο πξφζζεηνπο ειέγρνπο 
ζηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθήο θξάνπιαο, νη νπνίνη είραλ 
επηβιεζεί εμαηηίαο ηεο δηαπίζησζεο πςειψλ επηπέδσλ 
ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ ηφζν ζηηο θξάνπιεο, φζν 
θαη ζε άιια εηζαγφκελα απφ ηελ Αίγππην αγξνηηθά πξν-
τφληα.  
εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο έρεη επαλεηιεκκέλα ζηε 
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ αληηκεησπίζεη πεξηνξηζκνχο 
ζηηο εμαγσγέο ηεο θξανπιψλ, αιιά θαη άιισλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ, επί ηε βάζεη παξνπζίαο πςειφηεξσλ ησλ α-
πνδεθηψλ -κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηξνθί-
κσλ ηνπ Codex Alimentarius, αιιά θαη ηεο Δ.Δ.- επηπέ-
δσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ. 
 
Ακεξηθαληθέο εθηηκήζεηο πεξί εηζαγσγψλ 12,6 εθαη. 
ηφλσλ ζηηαξηνχ ζηελ Αίγππην ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2019/20 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην Κάηξν (USDA-
FAS, Cairo Office), ην επίπεδν ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσ-
γψλ ζηηαξηνχ θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (Ηνχιηνο 
2019 / Ηνχληνο 2020) εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε 12,6 
εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο, απμεκέλν θαηά 0,8% έλαληη ηνπ 
θεηηλνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο (ζηνπο 12,5 εθαη. ηφλνπο), ζε 
κία πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην έιιεηκκα ηεο εγρψξηαο 
δήηεζεο. Καηά ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ εγρψξηα παξαγφκελνπ ζηηαξηνχ 
αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 4% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζε-
ρνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηνπο 8,77 εθαη. κεηξηθνχο ηφ-
λνπο. Δπηπιένλ, ε ίδηα ακεξηθαληθή πεγή αλέθεξε φηη νη 
αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαιακπνθηνχ θαη ξπδηνχ αλακέλε-
ηαη λα απμεζνχλ θαηά 1% θαηά κέζν φξν ζε εηήζηα βάζε 
θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), αλεξρφκε-
λεο ζε 9,5 εθαη. θαη 500 ρηι. κεηξηθνχο φλνπο, αληίζηνη-
ρα.   
Όπσο εμάιινπ δήισζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Abu 
Steit, ε αηγππηηαθή παξαγσγή ζηηαξηνχ εθηηκάηαη πσο ζα 
ππεξβεί γηα πξψηε θνξά ην επίπεδν ησλ 9 εθαη. ηφλσλ 
ζηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο, ελψ νη 
ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηάξη εθηάζεηο ζηε ρψξα 
εθηηκψληαη ζε 3,25 εθαη. feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. 
κέηξα).    
 
Υξεκαηνδφηεζε λέαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ 
αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ 
χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 
έρεη πνιχ πξφζθαηα απνθαζίζεη λα δηαζέζεη θαηά ην 
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο απμεκέλα θνλδχιηα χςνπο 
EGP6 δηζ. –έλαληη θνλδπιίσλ EGP4 δηζ. πνπ πξνγξακ-
κάηηδε αξρηθά λα δηαζέζεη- γηα ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο 
ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ, ηελ 
νπνία εθπφλεζε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θιαδηθψλ εμαγσ-
γηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο ρψξαο. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, ε 
λέα ζηξαηεγηθή ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά γηα έλα ρξφλν, 
κε ηαθηηθέο πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
επηηειείνπ ηεο θπβέξλεζεο κε ηα θιαδηθά εμαγσγηθά 
ζπκβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε πξφνδνο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα αμηνινγνχληαη νη ζρεηηθέο επη-
δφζεηο ησλ εμαγσγέσλ. Ζ λέα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ 
εμαγσγψλ ειπίδεηαη φηη ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα θαη  

πην νπζηαζηηθά θίλεηξα ζηνπο Αηγχπηηνπο εμαγσγείο, 
ελψ επίζεο ζα παξέρεη θίλεηξα κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπ-
ζε επελδχζεσλ ζε θιάδνπο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιη-
ζκφ. 
 
Ζ ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα Carrefour πξνγξακκαηίδεη 
δεκηνπξγία κεγάινπ θέληξνπ logistics ζηελ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο; Σχπνο, ε κεγάιε 
ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα Carrefour, ε νπνία δξαζηεξηνπνη-
είηαη ζηελ Αίγππην κε 37 θαηαζηήκαηα, ζπκθψλεζε κε 
ηελ αηγππηηαθή Αξρή Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Internal 
Trade Development Authority-ITDA) ηε δεκηνπξγία κε-
γάινπ θέληξνπ απνζήθεπζεο θαη logistics ζηε ρψξα, ζην 
πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ γηα επέ-
θηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηελ Αίγππην θαη γηα 
άλνηγκα πεξίπνπ 100 λέσλ θαηαζηεκάησλ. χκθσλα κε 
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε δεκηνπξγία ηνπ θέληξνπ lo-
gistics ηεο Carrefour αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε κία εθ 
ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ITDA ελαι-
ιαθηηθψλ εθηάζεσλ, ζηηο πεξηνρέο Obour θαη Badr City, 
ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ιφγσ ηεο 
εγγχηεηάο ηνπο ζε θχξηεο νδηθέο αξηεξίεο. 
 
Δηδήζεηο απφ ηνλ ηνκέα ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ 
πξνκεζεηψλ 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-
θφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 
(GASC) αλαθνίλσζε πσο επαλέξρεηαη ζηε κέρξη πξφηη-
λνο αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ηεο εμφθιεζεο ησλ πξνκε-
ζεπηψλ ηεο κέζσ ελέγγπσλ πηζηψζεσλ κε πεξίνδν απν-
πιεξσκήο εληφο 6 κελψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ηέινο 
Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε GASC είρε εθδψζεη θαλν-
ληζκφ ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελέγγπσλ 
πηζηψζεσλ πνπ ζα εμνθινχληαη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 
άκεζα έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ. Ζ σο άλσ ππαλα-
ρψξεζε ηεο GASC, φπσο εθηίκεζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
αλακέλεηαη λα επηθέξεη άλνδν ησλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ζη-
ηαξηνχ θαη άιισλ βαζηθψλ αγαζψλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 
ηνπο ακέζσο πξνζερείο δηαγσληζκνχο. εκεησηένλ φηη 
ζηηο 26/3 ε GASC αγφξαζε πνζφηεηα 60 ρηι. ηφλσλ ζηηα-
ξηνχ ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο, έλαληη ηηκήο $221 αλά 
ηφλν. 
Όπσο, επίζεο, επηζήκαλε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ θαηέιεμε ζε ζπκθσλία 
κε ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο δάραξεο απφ δαραξφηεπη-
ια αλαθνξηθά κε ηελ εγρψξηα ηηκή ηεο δάραξεο θαηά ηελ 
ηξέρνπζα πεξίνδν ζπγθνκηδήο, ζην επίπεδν ησλ 
EGP7.500 ιηξψλ αλά ηφλν.   
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
Μέηξν ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο απφ ην 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 
ε κία πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγί-
αο, ε νπνία πιήηηεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα απφ νμχηα-
ην δηεζλή αληαγσληζκφ θαη ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν πα-
ξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ην αηγππηηαθφ 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εμέδσζε πνιχ πξφ-
ζθαηα ην δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 186/2019, ην νπνίν πξνβιέ-
πεη φηη απφ ηνχδε ζα επηηξέπνληαη νη εηζαγσγέο ζθαηξηδί-
σλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ (iron pellets) κφλνλ απφ 
βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 
βηνκεραληθή άδεηα παξαγσγήο.  
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χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ην ελ ιφγσ κέηξν ζηνρεχεη 
λα αλαθνπθίζεη ηελ εγρψξηα ραιπβνπξγία, κεηψλνληαο 
ηηο ππεξβάιινπζεο εηζαγσγέο pellets ζηδήξνπ, νη νπνίεο 
δεκηνπξγνχλ θαηάζηαζε αζθπθηηθνχ αληαγσληζκνχ 
ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ράιπβα. Καηά ηηο εθηηκήζεηο πα-
ξαγφλησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ην ελ ιφγσ κέηξν αλακέ-
λεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ αηγππηη-
αθψλ ραιπβνπξγηψλ, νη νπνίεο πάζρνπλ ζηελ παξνχζα 
θάζε απφ πςειά επίπεδα απνζεκάησλ εμαηηίαο ηεο 
χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη πξφζθαηα ζηελ αγνξά. Όπσο 
αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, νη εξγνζηαζηαθέο ηηκέο εγρσ-
ξίσο παξαγφκελσλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ –φπσο νη 
ξάβδνη νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ν εληζρπκέλνο ράιπ-
βαο ζε ζπεηξνεηδή κνξθή παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζηαζε-
ξφηεηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη θπκαίλνληαη πεξί ηηο 
EGP11.800 αλά ηφλν. χκθσλα επίζεο κε πξφζθαηα 
θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, νη κεγαιχηεξεο εγρψξηεο ραιπ-
βνπξγίεο έρνπλ απνθαζίζεη λα δηαζέηνπλ ζην εμήο ηελ 
παξαγσγή ηνπο απ’ επζείαο ζε εηαηξείεο real estate devel-
opers, ρσξίο ηε ρξήζε κεζαδφλησλ ('brokers”), κε ζηφρν 
λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο. 
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο θιαδηθέο εθηη-
κήζεηο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ε αηγππηηαθή παξαγσγή 
ράιπβα θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,6%, ελψ ε 
Αίγππηνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν παξαγσγφ ράιπβα 
ζηνλ αξαβηθφ θφζκν (κε παξαγσγή 7,8 εθαη. ηφλσλ), 
κπξνζηά απφ ηε . Αξαβία (παξαγσγή 5,2 εθαη. ηφλσλ), 
ηα ΖΑΔ (παξαγσγή 3,2 εθαη. ηφλσλ) θαη ην Καηάξ 
(παξαγσγή 2,6 εθαη. ηφλσλ).    
 
Δπηπηψζεηο εγρψξηαο εθζηξαηείαο «απνρήο απφ αγν-
ξέο απηνθηλήησλ» επί ησλ ηηκψλ  
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, 
ε εγρψξηα εθζηξαηεία θαηαλαισηψλ ππέξ ηεο απνρήο 
απφ αγνξέο λέσλ απηνθηλήησλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
“Let it Rust”, ε νπνία μεθίλεζε πξνο ην ηέινο ηνπ πεξα-
ζκέλνπ έηνπο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο, έρεη πξνθαιέζεη ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ 
ηνπ θιάδνπ θαηά 42% ζε κεληαία βάζε ηνλ Ηαλνπάξην 
ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη πηψζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ 
δηάζεζεο ησλ λέσλ απηνθηλήησλ, δεδνκέλνπ φηη νη 
έκπνξνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα πξνζπαζνχλ 
λα ηνλψζνπλ ηελ αγνξά. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 
«θακπάληα» κπνυθνηάδ ησλ αγνξψλ λέσλ απηνθηλήησλ 
εληάζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ έιεπζε ηνπ λένπ έηνπο, πνπ 
επέθεξε κελ ηελ εμάιεηςε ησλ δαζκψλ φζνλ αθνξά ηα 
εηζαγφκελα απηνθίλεηα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε νπνία δελ 
ζπλνδεχηεθε σζηφζν απφ αλάινγεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ 
δηάζεζεο ησλ εηζαγφκελσλ νρεκάησλ απφ ηνπο Αηγχπηη-
νπο εκπφξνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλ-
δέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information 
Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθα-
λίζηεθαλ κεησκέλεο ζην επίπεδν ησλ 11.460 κνλάδσλ 
ηνλ Ηαλνπάξην 2019, έλαληη 19.804 κνλάδσλ ην Γεθέκ-
βξην 2018, θαηά 10,8% απμεκέλεο σζηφζν έλαληη ηνπ 
Ηαλνπαξίνπ 2018.         
 

   
 
 
 

Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 
$169 εθαη. γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο κνλάδαο δάρα-
ξεο ζηελ Άλσ Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηδφ-
κελνο ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο, ν εκηξαηηλφο φκηινο Al Ghurair, επηθεθα-
ιήο νκάδαο επελδπηηθψλ νκίισλ απφ ηα ΖΑΔ, θαηέιεμε 
ζε ζπκθσλία εμάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο 
$169 εθαη. ($100 εθαη. θαη EGP1,2 δηζ.), κε θνηλνπξα-
μία έμη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (National Bank of 
Egypt, Qatar National Bank Al Ahli, Bank of Alexan-
dria, Industrial Development Bank of Egypt, Suez Canal 
Bank, United Bank of Egypt), κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφ-
ηεζε ηεο θαηαζθεπήο κεγάιεο βηνκεραληθήο κνλάδαο 
παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια 
(Canal Sugar Company), ζηελ πεξηνρή ηεο Minya ζηελ 
Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $1 δηζ. ε-
κεηψλεηαη φηη ε σο άλσ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία έρεη 
πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλά-
γθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ project, έσο φηνπ 
εμαζθαιηζηνχλ καθξνπξφζεζκεο πηζηψζεηο ζπλνιηθνχ 
χςνπο $700 εθαη. απφ δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξ-
γαληζκνχο θαη ηδξχκαηα. 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ησλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ επελ-
δπηηθνχ έξγνπ, ην ζπλνιηθφ κεξίδην ησλ κε Αηγππηίσλ 
κεηφρσλ ζηε λέα βηνκεραληθή κνλάδα ζα θζάζεη ην επί-
πεδν ησλ $210 εθαη. Θπκίδνπκε φηη ην ελ ιφγσ επελδπηη-
θφ project, ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθφ ξφιν 
δηαδξακαηίδεη ε επελδπηηθή ηξάπεδα Al Ahly Capital 
Holding, ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ 
ηξαπεδηθνχ νκίινπ National Bank of Egypt (NBE), είρε 
αξρηθά ζπκθσλεζεί ηνλ Ηαλνπάξην 2018 θαη πξνβιέπεη 
ηελ αλάθηεζε εξεκηθήο έθηαζεο 181 ρηι. feddans γηα 
θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 
κεγάιεο βηνκεραληθήο κνλάδαο παξαγσγήο δάραξεο, 
εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1 εθαη. 
ηφλσλ. 
 
Δγθαηλίαζε λέσλ εξγνζηαζίσλ ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ 
Sumitomo Electric 
χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 
Δπελδχζεσλ ζηα κέζα Μαξηίνπ, ν ηαπσληθψλ ζπκθεξφ-
λησλ φκηινο Sumitomo Electric Wiring Systems εγθαηλί-
αζε πξφζθαηα –παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ θαο Nasr- δχν 
λέα εξγνζηάζηα ζηελ ειεχζεξε δψλε ηνπ Πνξη αΐλη, 
ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $200 εθαη. χκθσλα κε 
ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν φκηινο Sumitomo Elec-
tric αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη επίζεο ζχληνκα λέα 
εξγνζηαζηαθή κνλάδα ηνπ, αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ θφ-
ζηνπο, ζηελ πεξηνρή 6th of October, ε θαηαζθεπή ηεο 
νπνίαο μεθίλεζε πέξζη. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Sumi-
tomo Electric απαζρνιεί ζηελ Αίγππην πεξίπνπ 12.000 
εξγαδφκελνπο, έρεη επελδχζεη θεθάιαηα άλσ ησλ EGP15 
δηζ. θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Αίγππην σο εμαγσγηθή ηνπ 
βάζε πξνο ηηο αγνξέο ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο 
Ηηαιίαο θαη ηεο Ρσζίαο. 
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ηα 83 εθαη. ε εηήζηα παξαγσγή ηεο αηγππηηαθήο 
ηζηκεληνβηνκεραλίαο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηνπ 
ηκήκαηνο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ζηελ Οκνζπνλδία Αηγπ-
πηηαθψλ βηνκεραληψλ (FEI) θα Bakr, ην ηξέρνλ επίπεδν 
παξαγσγήο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ηεο ρψξαο αλέξρε-
ηαη ζε 83 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο. Καηά ηελ θα Bakr, ε 
Αίγππηνο δηαζέηεη ζπλνιηθά 48 παξαγσγηθέο κνλάδεο, νη 
νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ βαζίδνληαη ζηνλ άλζξαθα σο 
θχξην θαχζηκν γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο παξαγσγηθήο δηα-
δηθαζίαο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε εγρψξηα ηζηκεληνβηνκερα-
λία «ππέθεξε» απφ ζεκαληηθφηαηεο ειιείςεηο ζηελ ηξν-
θνδνζία ηεο κε θπζηθφ αέξην θαηά ηελ ηεηξαεηία 2011-
2014. Ζ θα Bakr πξφζζεζε φηη ε αηγππηηαθή ηζηκεληνβην-
κεραλία απαζρνιεί πεξίπνπ 50.000 εξγαδφκελνπο κε 
άκεζε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη πεξίπνπ 200.000 
έκκεζα απαζρνινχκελνπο, ελψ ζε απηήλ δξαζηεξηνπνη-
νχληαη πεξί ηηο 20 μέλεο επελδπηηθέο κνλάδεο, πνπ αληη-
πξνζσπεχνπλ ην 52% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ ελ 
ιφγσ θιάδνπ. 
 
Ζ Nissan εγθαζηδξχεη ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή 
απηνθηλεηνβηνκεραλία Al-Nasr 
ηηο 19/3, ν Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Taw-
fik αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε πξνθαηαξθηηθήο ζπκθσλίαο 
(κλεκνλίνπ) ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ κεγάινπ ηαπσληθνχ 
νκίινπ Nissan θαη ηεο εγρψξηαο παιαηάο θξαηηθήο απην-
θηλεηνβηνκεραλίαο Al-Nasr Automobile Company, κε 
ζθνπφ ηε ζπκπαξαγσγή –ζηελ Αίγππην- πεξίπνπ 
100.000 απηνθηλήησλ ζε εηήζηα βάζε. Ο θ. Tawfik επη-
ζήκαλε φηη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν νκίισλ αλακέλε-
ηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ. ε-
κεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ηα ηε-
ιεπηαία ρξφληα ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο επελδπηψλ γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο σο άλσ παιαηάο θξαηηθήο απηνθηλεην-
βηνκεραλίαο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ησλ εγ-
ρψξησλ εμαξηεκάησλ ησλ παξαγφκελσλ απηνθηλήησλ θαη 
ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πα-
ξαγσγήο ηεο εηαηξείαο.  
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Nissan είρε αλαθνη-
λψζεη πξφζθαηα φηη ζηνρεχεη λα απμήζεη ηελ εηήζηα πα-
ξαγσγή ηεο κνλάδαο πνπ δηαζέηεη ζηελ Αίγππην, απφ ην 
ηξέρνλ επίπεδν ησλ 22.000 νρεκάησλ, ζηα 28.000 νρή-
καηα θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο. Καηά ηνλ νηθν-
λνκηθφ Σχπν, ε Nissan θαηαηάζζεηαη ηξίηε φζνλ αθνξά 
ηηο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ηεο ζηελ Αίγππην, πίζσ απφ 
ηηο Chevrolet θαη Hyundai.    
 
Δλίζρπζε ησλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ Οηθνλνκηθή 
Εψλε νπέδ αλακέλεη ε θπβέξλεζε 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 
Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, λαπάξρνπ ε.α. θ. 
Mamish, ε Εψλε επηδηψθεη έσο ην έηνο 2020 λα έρεη θα-
ηνξζψζεη λα πξνζειθχζεη ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαη-
α ηεο ηάμεσο ησλ $55 δηζ., έλαληη θεθαιαίσλ χςνπο $25 
δηζ. πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε δηάθνξα projects εληφο απ-
ηήο έσο ζήκεξα. Καηά ην λαχαξρν Mamish, κεηαμχ ησλ 
επελδπηηθψλ projects ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο πνπ ιεη-
ηνπξγνχλ ζήκεξα, ν βηνκεραληθφο θιάδνο ραιπβνπξγίαο 
θαηαηάζζεηαη πξψηνο, αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 10% 
εθ ησλ ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηεζεηζψλ επελδχζεσλ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ 
έρνπλ εηζξεχζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε σο ζήκεξα 
πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα, ελψ αθνινπζνχλ ηα αξαβηθά 
επελδπηηθά θεθάιαηα –θπξίσο εκηξαηηλήο πξνέιεπζεο- 
θαζψο θαη ηα αηγππηηαθά. Ο λαχαξρνο Mamish αλαθνί-
λσζε εμάιινπ ηελ εθθίλεζε δηεζλνχο εθζηξαηείαο γηα 
ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε 
νπέδ, μεθηλψληαο ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα απφ 
ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία.  
 
Ο ξσζηθφο θξαηηθφο φκηινο Rosatom ζε ζπλνκηιίεο 
γηα ζπλεξγαζίεο κε κεγάινπο αηγππηηαθνχο νκίινπο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ξσζηθφο 
θξαηηθφο φκηινο Rosatom, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα θαηα-
ζθεπάζεη ηε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ππξεληθέο 
πεγέο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, 
δπλακηθφηεηαο 4.800 MW έρεη πξφζθαηα μεθηλήζεη ζπ-
λνκηιίεο κε κεγάινπο αηγππηηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο δηαθφξσλ θιάδσλ (Orascom Construction, 
Elsewedy Electric, Ezz Steel), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
ζπλεξγεηψλ ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ κεγάινπ σο 
άλσ επελδπηηθνχ έξγνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηα νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ν γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο ειε-
θηξηθνχ εμνπιηζκνχ, δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη απηνκαηη-
ζκνχ Schneider Electric, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηελ Αίγππην, βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλνκηιίεο κε ηε 
Rosatom γηα λα πξνκεζεχζεη ηελ ππξεληθή κνλάδα κε 
ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. εκεηψλεηαη φηη απφ πέξζη, ε 
Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ 
(Nuclear Power Plants Authority - NPPA) έρεη νξίζεη 
200 αηγππηηαθνχο νκίινπο σο εμνπζηνδνηεκέλνπο λα 
πξνκεζεχζνπλ κε εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηελ ππφ 
δεκηνπξγία ππξεληθή κνλάδα ζηελ Dabaa.      
Θπκίδνπκε φηη ε θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο 
ζηελ Dabaa, πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ 
φκηιν Rosatom, εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 
2020 θαη ζα νινθιεξσζεί πξνο ην 2029, ελψ πνζνζηφ 
85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη εμνπιη-
ζκνχ ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κέζσ δηκεξνχο 
δαλείνπ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αίγππην, κε επλντθνχο 
φξνπο απνπιεξσκήο, χςνπο $25 δηζ.  
 
Απίζαλε ε κείσζε ησλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηηο 
ραιπβνπξγίεο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπν-
ξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar πνπ δεκνζίεπζε ν αηγπ-
πηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θπβέξλεζε δελ πξνηίζε-
ηαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ παξνχζα θάζε, λα πξνβεί ζε 
κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηηο εγ-
ρψξηεο ραιπβνπξγηθέο κνλάδεο ζην επίπεδν ησλ $5 αλά 
εθαηνκκχξην βξεηαληθψλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ (BTU), απφ 
$7 αλά εθαηνκκχξην BTU πνπ απηή αλέξρεηαη ζήκεξα. 
Καηά ηνλ θ. Nassar, «ε θπβέξλεζε εμεηάδεη αθφκε ην 
ζρεηηθφ αίηεκα ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο, σζηφζν 
πξνο ην παξφλ ε ηθαλνπνίεζε απηνχ θαίλεηαη δχζθνιε».  
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θέςεηο δεκηνπξγίαο εηδηθήο επηηξνπήο γηα αληηκε-
ηψπηζε ηεισλεηαθψλ πξνβιεκάησλ επελδπηψλ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαξηίνπ, 
ε αηγππηηαθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία θαη ε θξαηηθή Αξρή 
Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) έρνπλ ζπκθσλήζεη λα 
δεκηνπξγήζνπλ κηθηή επηηξνπή ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεισλεηαθήο θχζεσο πνπ αληηκε-
ησπίδνπλ νη επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψ-
ξα θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ εμνπιη-
ζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ βηνκεραλη-
θψλ ή άιισλ επελδπηηθψλ ηνπο projects. Καηά ηα δεκν-
ζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ επηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη ζε εβδνκα-
δηαία βάζε πξνο εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηχ-
πσζε εηζεγήζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
ηα $468,7 εθαη. ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ηνλ 
Ηαλνπάξην 2019 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαηά ην κήλα 
Ηαλνπάξην 2019 αλήιζαλ ζε $468,7 εθαη., απμεκέλα θα-
ηά 3,7% έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2018, φηαλ είραλ αλέιζεη 
ζε $451,9 εθαη., ρακειφηεξα σζηφζν θαηά 0,7% έλαληη 
ησλ εζφδσλ ηνπ Γεθεκβξίνπ παξειζφληνο έηνπο, φηαλ 
απηά είραλ αλέιζεη ζε $471,8 εθαη.  
 
Γηνξηζκφο λένπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ απφ ηνλ Αηγχ-
πηην Πξφεδξν 
ηηο 10/3, ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν εβδνκάδσλ 
απφ ηελ εκέξα ηνπ ηξαγηθνχ δπζηπρήκαηνο ζηνλ θεληξη-
θφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Καΐξνπ (Ramses Station) 
ζηηο 27/2 πνπ θφζηηζε ηε δσή ζε 22 αλζξψπνπο θαη νδή-
γεζε ηνλ κέρξη πξφηηλνο Τπνπξγφ θ. Arafat ζε παξαίηε-
ζε, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi –θαηφπηλ ζρεηηθήο 
έγθξηζεο απφ ην θνηλνβνχιην- δηφξηζε λέν Τπνπξγφ Με-
ηαθνξψλ ηνλ έσο ηψξα επηηπρεκέλν επηθεθαιήο ηεο ηε-
ρληθήο ππεξεζίαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, θ. Kamel El 
Wazir. Ο θ. El Wazir είρε αλαιάβεη θαζήθνληα επηθεθα-
ιήο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ ζην ηέινο ηνπ 
2015. Ζ νξθσκνζία ηνπ θ. El Wazir σο λένπ Τπνπξγνχ 
Μεηαθνξψλ έιαβε ρψξα ηελ επνκέλε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, 
ζηηο 11/3. 
 
πκθσλίεο γηα δεκηνπξγία θέληξσλ logistics ζηηο πε-
ξηθέξεηεο Qena & Gharbeya 
χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 
ΜΔΝΑ, πνιχ πξφζθαηα ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Αλά-
πηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ITDA) θ. Ashmawy ππέ-
γξαςε ζπκθσλία κε ηνλ θπβεξλήηε ηεο πεξηθέξεηαο Qena 
ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, θ. El Hagan, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
ηνπ πξψηνπ θέληξνπ logistics ζηελ Άλσ Αίγππην. Όπσο 
αλέθεξε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ην ελ ιφγσ θέληξν αλα-
κέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ εηψλ, ζε 
έθηαζε 65.000 ηεηξ. κέηξσλ, κε θαζεζηψο επηθαξπίαο 
δηάξθεηαο 50 εηψλ, εθηηκψκελν χςνο επελδχζεσλ ηεο 
ηάμεσο ησλ EGP2 δηζ. θαη εθηηκψκελε δεκηνπξγία πεξί-
πνπ 10.000 άκεζσλ θαη 20.000 έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζί-
αο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα πάληα κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, 
ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ν θ. Ashmawy πξναλήγ-
γεηιε ηελ εγθαηλίαζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξψηνπ θέ-
ληξνπ logistics ζηελ πεξηθέξεηα Gharbeya θαηά ηνλ 

πξνζερή Ηνχλην. Σν ελ ιφγσ θέληξν, επελδπηηθνχ θφ-
ζηνπο EGP7 δηζ., αλακέλεηαη λα «γελλήζεη» ζε πξψηε 
θάζε πεξί ηηο 15.000 ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα θζά-
ζνπλ ηηο 40.000 φηαλ ην έξγν νινθιεξσζεί.       
 
θέςεηο γηα εγθαζίδξπζε λαπηηιηαθήο εκπνξηθήο 
γξακκήο Αηγχπηνπ-Σπλεζίαο 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ 
πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ν πξφεδξνο ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο 
ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-
Σπλεζίαο θ. Nawara δήισζε φηη ζην πιαίζην ηνπ ζπκ-
βνπιίνπ έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε γηα ελεξγνπνίεζε ηαθηη-
θήο λαπηηιηαθήο ζχλδεζεο γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη 
επηβαηψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα δεκηνπξγία δηκεξνχο 
ηξαπεδηθήο θνηλνπξαμίαο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ε-
κπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε 
πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ επηθείκελε ζχλνδν ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ζην Κάηξν, ζην ηέινο Απξηιίνπ (20-23/4). 
χκθσλα κε ηνλ θ. Nawara, ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ 
ζπκβνχιην αλακέλεηαη επίζεο λα αζρνιεζεί κε ηελ ελεξ-
γνπνίεζε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εθαηέξσζελ ε-
πελδπηηθψλ ξνψλ.   
 
ρέδηα γηα δεκηνπξγία λέσλ γξακκψλ «κεηξφ» ζε 
ηξεηο αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 19εο Μαξ-
ηίνπ, ν λένο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ θ. El 
Wazir απνθάιπςε θπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία 
λέσλ γξακκψλ «κεηξφ», ζηηο πεξηθέξεηεο Qalyubia, Da-
kahlia θαη Assiut, θπξίσο ζε ζπλεξγαζία κε ην γαιιηθφ 
ζπκβνπιεπηηθφ φκηιν SYSTRA. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, 
ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ έρεη αλαζέζεη ζηνλ σο άλσ 
γαιιηθφ φκηιν ηελ εθπφλεζε ιεπηνκεξψλ ηερληθψλ ζρε-
δίσλ γηα ηελ επέθηαζε, κήθνπο 8,7 ρικ.,  ηεο δεχηεξεο 
γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ  πξνο ηελ πεξηθέξεηα 
Qalyubia, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε πεξίπνπ πξφζζε-
ησλ 60.000 επηβαηψλ εκεξεζίσο. Σν ζπλνιηθφ επελδπηη-
θφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ EGP8 
δηζ., ελψ ν ρξνληθφο νξίδνληαο νινθιήξσζεο ηεο πξψηεο 
θάζεο ηνπ ππνινγίδεηαη ζε έλα έηνο. Όζνλ αθνξά ηελ 
πεξηθέξεηα Dakahlia ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, θαη ζπγθε-
θξηκέλα ηελ πφιε ηεο Mansoura, νη εθπξφζσπνη ηνπ νκί-
ινπ SYSTRA έρνπλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ή 
ηεζζάξσλ ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ πςειήο 
ηαρχηεηαο, ελψ ζηελ ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηθέξεηα As-
siut ππάξρεη ηζρπξφηαηε δήηεζε γηα δεκηνπξγία γξακκήο 
κεηξφ πνπ ζα ζπλδέεη ηε λέα κε ηελ παιαηά πφιε ηνπ 
Assiut. Όπσο ζεκείσζε νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζρεηηθή ηε-
ρληθή κειέηε έρεη εθπνλεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ 
Assiut, ε νπνία εηζεγείηαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ελ ιφγσ 
γξακκήο ζε ηξεηο θάζεηο, μεθηλψληαο απφ ην ζηδεξνδξν-
κηθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο θαη θαηαιήγνληαο ζηε λέα πφιε 
ηνπ Assiut.  
Πεξαηηέξσ, θαηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θ. El 
Wazir ζπλαληήζεθε ζηηο 18/3 κε ηελ εγεζία ηεο Δζληθήο 
Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ), κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί ε πξφν-
δνο ζηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ «επεηγφλησλ» θαηαζθεπ-
αζηηθψλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο 
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο απφ ην Κάηξν πξνο ηελ πεξηνρή 
10th of Ramadan θαη ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θα-
ζψο θαη ησλ γξακκψλ ηξακ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Αιεμάλδξεηαο (El-Raml θαη Abu Qir).  
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Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ 
επίζεο επελδπηηθά έξγα δεκηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ζηδεξν-
δξνκηθψλ γξακκψλ ζηε Γακηέηηε.     
 
Δμαγνξά ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ Careem απφ ην 
δίθηπν Uber 
ην ηέινο Μαξηίνπ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αζρνιήζεθε κε ηελ αλαθνηλσζείζα πιήξε εμαγνξά ηνπ 
δηθηχνπ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ Careem, ζπκθε-
ξφλησλ ΖΑΔ – Νηνπκπάη, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 
επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, απφ ην ακεξηθαληθψλ 
ζπκθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνπνηνχκελν ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν δίθηπν Uber, έλαληη ηηκήκαηνο $3,1 δηζ. Όπσο 
αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 
δχν δηθηχσλ επήιζε έπεηηα απφ πεξίπνπ 9 κήλεο δηα-
πξαγκαηεχζεσλ. Καηά ηνλ Σχπν, ηνπιάρηζηνλ ζε αξρηθή 
θάζε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ δηθηχνπ Careem ζα εμαθν-
ινπζήζεη λα ηζρχεη. χκθσλα κε πεγέο ηνπ νκίινπ Uber, 
ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ Careem αλακέλεηαη 
λα νξηζηηθνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2020, αθνχ πξνεγνπ-
κέλσο ιάβεη ηηο εγθξίζεηο ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ αληα-
γσληζκνχ ζηηο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγεί ην δίθηπν Careem.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ Αίγππην, ε Αξρή Αληαγσληζκνχ, 
ε νπνία είρε αζρνιεζεί παιαηφηεξα, εληφο ηνπ 2018, κε 
ηελ πηζαλνινγνχκελε ηφηε εμαγνξά ηεο Careem απφ ηελ 
Uber, εμέδσζε επίζεκε αλαθνίλσζε, εθθξάδνληαο εθ 
λένπ ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηελ πξφζθαηε ζπκθσλία, δη-
επθξηλίδνληαο φηη «απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξφ 
εκπφδην ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ζηελ εγρψξηα αγν-
ξά ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ηηο 
επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ» θαη επηθπιαζζφκελε λα 
μεθηλήζεη ζρεηηθή έξεπλα. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018 ε αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ είρε αλαγ-
γείιεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ζπγρψλεπζεο 
ησλ δχν κεγάισλ δηεζλψλ δηθηχσλ ηδησηηθήο κεηαθνξάο 
επηβαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, Uber θαη 
Careem.     
 
Αλάζεζε έξγσλ θαηαζθεπήο θέληξσλ logistics ζε 6 
αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαξηίνπ, 
ε αηγππηηαθή Αξρή Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Internal 
Trade Development Authority-ITDA) αλέζεζε ζε αηγπ-
πηηαθνχο θαη μέλνπο νκίινπο ζπκβάζεηο γηα ηελ θαηα-
ζθεπή έμη θέληξσλ απνζήθεπζεο θαη logistics ζηηο πεξη-
θέξεηεο Fayoum, Menofia, Sharkia, Luxor, Beheira θαη 
Dakahlia, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο EGP30 δηζ. χκ-
θσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε Αξρή έρεη ήδε αλαζέζεη ηελ 
πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε αθφκε πέληε αηγππηηα-
θέο πεξηθέξεηεο, ελψ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θέληξσλ 
logistics ζε φιεο ηηο 27 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

ΣΟΤΡΗΜΟ 
Αμηφινγε αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή ηνπξη-
ζηηθή έθζεζε Βεξνιίλνπ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, αμηφινγε 
ππήξμε θαη θέηνο ε εζληθή ζπκκεηνρή αηγππηηαθψλ ηνπ-
ξηζηηθψλ νκίισλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε ηνπ Βε-
ξνιίλνπ (ITB Berlin, 6-10/3). Σεο αηγππηηαθήο εζληθήο 
ζπκκεηνρήο εγήζεθαλ ε Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-
Mashat θαη ν επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Αξρήο Πξνψ-
ζεζεο Σνπξηζκνχ θ. Youssef. χκθσλα κε νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ πξαγ-
καηνπνίεζε ζπλαληήζεηο -κεηαμχ άιισλ- κε ηνλ πξφε-
δξν ηεο γεξκαληθήο νκνζπνλδίαο ηνπξηζηηθψλ πξαθηφ-
ξσλ, θαζψο θαη κε εθπξνζψπνπο ησλ κεγάισλ, βξεηαλν
-γεπμανικών ζςμθεπόνηων διεθνών ηαξιδιωηικών ππα-
θηνξείσλ Thomas Cook θαη TUI, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέ-
ξσ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην θαηά 
ηε θεηηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν. χκθσλα κε ηα δεκν-
ζηεχκαηα, ε Thomas Cook ζηνρεχεη θέηνο λα κεηαθέξεη 
πεξίπνπ 820 ρηι. ηνπξίζηεο ζε αηγππηηαθά ζέξεηξα ηεο 
Δξπζξάο Θάιαζζαο, θπξίσο Ρψζνπο θαη Κηλέδνπο. Δπη-
πιένλ, ν επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Αξρήο Πξνψζε-
ζεο Σνπξηζκνχ θ. Youssef ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπ-
λεξγαζίαο κε ην δηεζλή φκηιν “Beautiful Destinations”, 
κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε 
δηεζλνχο πξνσζεηηθήο θακπάληαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπ-
ξηζηηθνχ πξντφληνο.  
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη, ζην πεξηζψξην 
ηεο θεηηλήο ITB Berlin, ε θα Al Mashat ζπλαληήζεθε κε 
ηνπο νκνιφγνπο ηεο Τπνπξγνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχ-
πξνπ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  
 
Άλνδν ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην θαηά 
16,5% ην 2018 βιέπεη ην WTTC 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ World 
Travel & Tourism Council (WTTC) πνπ ζπγθξίλεη ηνπο 
ηνπξηζηηθνχο θιάδνπο 185 ρσξψλ, ε ηνπξηζηηθή θίλεζε 
ζηελ Αίγππην απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 
16,5%, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε κέζε αχμεζε ηεο πα-
γθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ε νπνία αλήιζε ζε κφιηο 
3,9%. Καηά ην WTTC, ν σο άλσ ξπζκφο αχμεζεο ηεο 
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην ήηαλ ν πςειφηεξνο 
κεηά ην έηνο 2010 θαη νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφηαην βαζ-
κφ ζηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε ε ρψξα γηα 
ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο 
ζηα ζεκεία εηζφδνπ (αεξνδξφκηα, ιηκάληα) θαη ζηηο ηνπ-
ξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ην WTTC, νη μέλνη ηνπξί-
ζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ην 2018 μφδεςαλ 
πεξίπνπ EGP218,1 δηζ. ζηε ρψξα, πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ πεξίπνπ 27,3% ησλ ζπλνιηθψλ αηγππηηαθψλ 
εμαγσγψλ. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ εηζεξρφκελε 
ηνπξηζηηθή θίλεζε έρεη ε Γεξκαλία (πνζνζηφ 13% ησλ 
εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ), αθνινπζνχκελε απφ ηε Ρσζία 
(πνζνζηφ 12%), ηε Βξεηαλία (πνζνζηφ 7%), ηε . Αξα-
βία (πνζνζηφ 6%) θαη ηελ Ηηαιία (πνζνζηφ 3%).  
Ζ έθζεζε ηνπ WTTC επηζεκαίλεη φηη ν θιάδνο ηνπξη-
ζκνχ απαζρνιεί ζπλνιηθά –άκεζα θαη έκκεζα- ην 9,5% 
ηνπ αηγππηηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξνζθέξνληαο 
πεξίπνπ 2,5 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο. Σν WTTC εθηηκά πσο 
ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά (άκεζε θαη έκκεζε) ηνπ ηνπξη-
ζηηθνχ θιάδνπ ζην αηγππηηαθφ ΑΔΠ θαηά ην 2018 αλήι- 
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ζε ζε πεξίπνπ $29,6 δηζ., ήηνη θαηά πξνζέγγηζε 11,9% 
ηνπ ΑΔΠ, ελψ αλακέλεη πεξαηηέξσ κεγέζπλζε ηνπ θιά-
δνπ θαηά 5,4% ζην ηξέρνλ έηνο. Ζ έθζεζε ηνπ WTTC, 
φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε 
δηεχζπλζε: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/
economic-impact-research/countries-2018/
egypt2018.pdf.        
 
Πξψηε νπθξαληθή πηήζε charter ζην αηγππηηαθφ ζέ-
ξεηξν Marsa Allam   
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην δηεζλέο αεξν-
δξφκην ηνπ δεκνθηινχο αηγππηηαθνχ ζέξεηξνπ Marsa Al-
lam ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ππνδέρζεθε πνιχ 
πξφζθαηα ηελ πξψηε απ’ επζείαο ηνπξηζηηθή πηήζε char-
ter απφ ην Κίεβν, ε νπνία κεηέθεξε 145 Οπθξαλνχο ηνπ-
ξίζηεο. χκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ, ε λέα 
γξακκή charter Κηέβνπ-Marsa Allam πξνγξακκαηίδεηαη 
λα δηαζέηεη 3 εβδνκαδηαίεο πηήζεηο. 
 
45ε ζχλνδνο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο Μ. Αλαην-
ιήο ηνπ UNWTO ζην Κάηξν 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχ-
πηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat, θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο 45εο ζπλφδνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο 
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO) πνπ 
έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 24/3, είρε ηελ επθαηξία λα 
παξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο 
γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφ-
ληνο. Ζ θα Al-Mashat παξνπζίαζε επίζεο ηνλ πξνγξακ-
καηηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ αλαδηάξ-
ζξσζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θιά-
δνπ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο γηα 
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηα ΖΔ. Ζ 
θα Al-Mashat επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηεο ζηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο 
πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ «πξάζηλνπ» θαη ηνπ νηθνινγη-
θνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ζηήξημεο ηερλνινγηψλ θηιηθψλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 
 

ΟΤΓΑΝ 
Δπείγνληα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο  
χκθσλα κε πιεξνθφξεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. 
ζην Υαξηνχκ, ζηηο 21/3 ν νπδαλφο Πξφεδξνο θ. Al 
Bashir εμέδσζε δχν επείγνληα δηαηάγκαηα (ππ’ αξηζ. 6 & 
7) δηα ησλ νπνίσλ «απαγνξεχεηαη ε απνζεζαχξηζε θαη 
παξάλνκε εκπνξία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο». πγθεθξη-
κέλα, ηα δηαηάγκαηα απαγνξεχνπλ «ηελ παξάλνκε εκπν-
ξία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε βιά-
βεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ηελ θαηαθξάηεζε 
ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκα-
ηνο ηεο ρψξαο, κε ζθνπνχο ηελ απνζεζαχξηζή ηνπ ή ηελ 
παξάλνκε εκπνξία ηνπ». Σα ελ ιφγσ πξνεδξηθά δηαηάγ-
καηα απαγνξεχνπλ ζε νπνηνλδήπνηε λα θαηέρεη ή λα θα-
ηαθξαηά πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ην 1 εθαηνκκχξην ζνπ-
δαληθέο ιίξεο. χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκν-
ζηεχκαηα, ε «ιατθή νξγή» ζην νπδάλ εληείλεηαη δηαξ-
θψο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ηφζν εμαηηίαο ηνπ πςειφηα-
ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ζπλερψλ αλαηηκήζεσλ ζε  

ζεηξά βαζηθψλ αγαζψλ φπσο ην ςσκί, ηα θάξκαθα θαη ηα 
θαχζηκα, φπσο επίζεο θαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 
έρνπλ επηβιεζεί ζηηο ηξαπεδηθέο αλαιήςεηο κε ζθνπφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ειιείςεσλ ξεπζηφηεηαο. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΗΡΟΤ 

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

Cairo,  
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  
admin@greekchambercairo.com  

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

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝ-
ΓΡΔΗΑ 

Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  

 
 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/egypt2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/egypt2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/egypt2018.pdf
mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Event: Egy Medica Exhibition 

Duration: 4-6/4/2019 

Tel., fax:  
+(202) 2082-2137 – 2082-2108, 2082-2109 
Mobile: +(20) 100-3648329 Fax: +(202) 2082-2108 

Website, e-mail: 
http://www.egymedica.com, info@egymedica.com, mar-
keting@egymedica.com   

Organizer: Green Land for Organizing Exhibitions & Conventions 

Location:  
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 
1, 2) 

Event: North Africa Health 

Duration: 6-8/4/2019  

Website, e-mail : 
https://www.northafricahealthexpo.com/en/home.html, 
northafricahealth@informa.com 

Organizer : Informa Co. 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: Africa Food Manufacturing Exhibition 

Duration:  7-9/4/2019 

Tel.:  +(20) 100 061 1032 (Alex Hawkes, Exhibition Manager) 

Website, e-mail: 

http://www.africa-foodmanufacturing.com, afmex-
po@informa.com, mohamed.abdelhamid@informa.com  

  

Organizer: Informa Co. 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: 
ASHRAE HVAC-R, International Exhibition & Con-
ference for Refrigeration, Air Conditioning, Heating, 
Thermal Insulation & Energy  

Duration: 11-13/4/2019 

Tel.:    +(20) 106-5020377, 127-5016033 

Fax: +(202) 2403-0992 

Website, e-mail: 
http://hvacregypt.com, info@cairoexpo.net, in-
fo@ashraecairoexpo.com   

Organizer:  Cairo Expo Marketing & Exhibitions 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: Techno Print Expo 

Duration: 18-20/4/2019 

Tel., fax: +(202) 2282-5880, 2282-5882 Fax: +(202) 2282-5883 

Organizer:  Printing Industries CO-OP - TAG 

Location:  
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 
1, 2, 3, 4) 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/811 
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υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 
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