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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,35 δηζ. ην Ννέκβξην 2019 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέ-
ινο Ννεκβξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ κεληαία 
άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $107 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,35 δηζ., έλαληη $45,25 δηζ. ηνλ 
Οθηψβξην, $45,12 δηζ. ην επηέκβξην, $44,97 δηζ. ηνλ Αχγνπζην θαη $44,92 δηζ. ηνλ 
Ηνχιην 2019, αληίζηνηρα. Σν σο άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπ-
λαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκα-
ηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξη-
θά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011 -ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψ-
ξα- επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 
2019. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχ-
πηνπ ην Ννέκβξην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,51 δηζ. 
 
CAPMAS: Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηα $29,3 δηζ. ην 2018 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο γηα ην εμσηε-
ξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο, ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS) αλέθεξε χςνο 
εμαγσγψλ ζηα $29,3 δηζ. ην 2018, απμεκέλν θαηά 11,5% έλαληη ησλ $26,3 δηζ. ηνπ 
2017. Καηά ηελ CAPMAS, ε αμία ησλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ην 2018 αλήιζε ζε 
$24,6 δηζ., απμεκέλε θαηά 9,3% έλαληη ησλ $22,5 δηζ. ηνπ 2017. χκθσλα κε ηα ζηνη-
ρεία ηεο CAPMAS, ε Ηηαιία ππήξμε ην 2018 ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο ησλ αηγππηηα-
θψλ εμαγσγψλ, απνξξνθψληαο ην 7% ηνπ ζπλφινπ απηψλ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 
Σνπξθία κε κεξίδην 6,9%, ηα ΖΑΔ κε κεξίδην 6,8% θαη ηηο ΖΠΑ κε κεξίδην 5,9%. Κα-
ηά ηελ CAPMAS, πνζνζηφ 32,5% ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ηνπ 2018 θαηεπζχλζεθε 
ζε αξαβηθέο ρψξεο, ελψ ην 27,4% ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη ην 13,2% ζε ρψξεο ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 α-
λήιζαλ –πάληνηε θαηά ηελ CAPMAS- ζε $81,9 δηζ., έλαληη $66,9 δηζ. ην 2017, απμε-
κέλεο θαηά 23,1%. Οη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ, θαηά ηελ 
CAPMAS, ζε $69,6 δηζ. ην 2018, έλαληη $56,6 δηζ. ην 2017 (+23%), κε κεγαιχηεξν 
πξνκεζεπηή ηεο ρψξαο ηελ Κίλα (κεξίδην 14,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηγππηηαθψλ εηζα-
γσγψλ), αθνινπζνχκελε απφ ηε . Αξαβία (κεξίδην 6,9%), ηηο ΖΠΑ (κεξίδην 6,7%) 
θαη ηε Ρσζία (κεξίδην 6,1%). Καηά ηελ CAPMAS, πνζνζηφ 26,4% ησλ αηγππηηαθψλ 
εηζαγσγψλ ηνπ 2018 πξνήιζε απφ ηελ Αζία, ελψ ην 24,5% απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη 
ην 18,1% απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.     
 
Άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ 6 κήλεο 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Ννέκβξην 2019 –γηα πξψηε θν-
ξά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο- κηθξή άλνδν έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ, ζην επίπεδν ηνπ 
3,63% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 3,15% ηνλ Οθηψβξην, 4,77% ην επηέκβξην, 7,45% ηνλ 
Αχγνπζην θαη 8,66% ηνλ Ηνχιην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ε-
μάιινπ ην Ννέκβξην 2019 πεξαηηέξσ ππνρψξεζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 2,11% ζε 
εηήζηα βάζε, έλαληη 2,72% ηνλ Οθηψβξην, 2,6% ην επηέκβξην, 4,91% ηνλ Αχγνπζην 
θαη 5,9% ηνλ Ηνχιην, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ην Ννέκβξην 2018, ν δείθηεο πιεζσ-
ξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 15,65% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ην δηάζηεκα Μαΐ-
νπ-Οθησβξίνπ 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είρε κεησζεί θαηά πεξίπνπ 11 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ ην 14,09% ζην 3,15%.     



 

 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
1νπ ηξηκήλνπ έηνπο 2019/20 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθν-
λνκηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέ-
ρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) επεηεχρζε πξσηνγελέο 
δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ EGP7,1 δηζ., 
πνπ αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 0,11% ηνπ ΑΔΠ. Σαπηφρξν-
λα, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν (Ηνπι.-επη. 2019) ην 
ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλήιζε ζε EGP131,5 
δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη ειιείκ-
καηνο EGP102,4 δηζ. (ή 1,9% ηνπ ΑΔΠ) θαηά ηελ αληίζηνη-
ρε πεξζηλή πεξίνδν. Σα έζνδα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζαλ ζε 
EGP173 δηζ., ειαθξψο κεησκέλα έλαληη ησλ εζφδσλ 
EGP174,5 δηζ. πνπ είραλ θαηαγξαθεί πέξζη, ελψ νη δαπά-
λεο παξνπζίαζαλ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 
2019/20 αχμεζε ζε EGP303,3 δηζ., έλαληη δαπαλψλ 
EGP276 δηζ. ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2018/19. 
εκεηψλεηαη φηη ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην ηξέρνλ νηθν-
λνκηθφ έηνο ηνπνζεηεί ην  δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 
7,2% ηνπ ΑΔΠ. 
 
Πιεφλαζκα $227,3 εθαη. ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ην 1ν 
ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20  
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2019/20 ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ εκθά-
ληζε πιεφλαζκα χςνπο $227,3 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο 
χςνπο $284,1 εθαη. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ έηνπο 
2018/19. Ζ επαλεκθάληζε πιενλάζκαηνο ζην αηγππηηαθφ 
ηζνδχγην πιεξσκψλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζηε δξα-
ζηηθή πηψζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν κεηψζεθε θαηά 31,3% ζε εηήζηα 
βάζε, αλεξρφκελν ζε $1,38 δηζ., έλαληη $2,01 δηζ. θαηά ην 
πξψην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. Καηά ην 
πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο κεηψζεθε ην 
έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 10,5% ζηα $8,78 
δηζ., σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαηά 
4,9% ζηα $7,12 δηζ. θαη ηεο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 
4,2% ζηα $15,9 δηζ. Οη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο απμήζε-
θαλ ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά 
17,8% ζηα $4,68 δηζ., ελψ κεηψζεθαλ ηφζν νη πεηξειατθέο 
(θαηά 10% ζηα $3,04 δηζ.) φζν θαη νη κε πεηξειατθέο εηζα-
γσγέο (θαηά 2,4% ζηα $12,86 δηζ.).  
Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 απμήζεθαλ ε-
μάιινπ ηφζν ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαηά 6,7% ζηα 
$4,19 δηζ., φζν θαη ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβά-
ζκαηα, θαηά 13,6% ζηα $6,71 δηζ. ην πξψην ηξίκελν ηξέ-
ρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληη-
θφηαηε αχμεζε ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 
ζηελ Αίγππην θαηά 66,2% ζηα $2,35 δηζ., θαζψο επίζεο 
πεξηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ εθξνψλ επελδχζεσλ ραξηνθπια-
θίνπ θαηά 38,8% ζηα $1,98 δηζ. (έλαληη θαζαξψλ εθξνψλ 
χςνπο $3,24 δηζ. θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 
2018/19). Ζ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελ-
δχζεσλ νθείιεηαη ζηηο αλφδνπο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ ηφ-
ζν ησλ άκεζσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ (“greenfield in-
vestments”) θαηά $837,9 εθαη. ζε $1,5 δηζ., φζν θαη ησλ 
επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ θαηά $256,4 
εθαη. ζε $744,2 εθαη.  ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 
2019/20 απμήζεθε ν θαζαξφο δαλεηζκφο θαηά 196,5% ζηα 

$2,96 δηζ., θπξίσο εμαηηίαο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ 
κεζν-καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, χςνπο $2,29 δηζ.  
Θπκίδνπκε φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ην 
ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ είρε παξνπζηάζεη 
έιιεηκκα χςνπο $102,5 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο 
χςνπο $12,79 δηζ. ην έηνο 2017/18.    

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ε ρακειφηεξν δηεηίαο ην Ννέκβξην 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, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατ-
θνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην Ννέκβξην 
2019 θαηέγξαςε πηψζε ζηηο 47,9 κνλάδεο, πνπ απνηε-
ινχλ ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ην επηέκβξην 
2017, παξακέλνληαο θάησ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηα-
ρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Θπκίδνπκε 
φηη ν δείθηεο PMI είρε ζεκεηψζεη ειαθξά άλνδν ην 
επηέκβξην ζηηο 49,5 κνλάδεο, ελψ ηνλ Οθηψβξην 
θαηέγξαςε πηψζε ζηηο 49,2 κνλάδεο. Σνλ Αχγνπζην ν 
δείθηεο είρε αλέιζεη ζηηο 49,4 κνλάδεο, έλαληη 50,3 
κνλάδσλ ηνλ Ηνχιην.  
Σν Ννέκβξην, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν 
ησλ λέσλ παξαγγειηψλ κεηψζεθε, ελψ κεηψζεηο εκθά-
ληζαλ επίζεο ηα επίπεδα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσ-
γήο, ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ. 
Ζ ρακειή εγρψξηα δήηεζε νδήγεζε ην ξπζκφ αχμε-
ζεο ηνπ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ ηεο βηνκεραλίαο ζε 
ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν, ελψ ηαπηφρξνλα, ε έιιεηςε 
λέσλ παξαγγειηψλ νδήγεζε ην Ννέκβξην θαη ηελ απα-
ζρφιεζε ζε πηψζε, γηα πξψηε θνξά θαηά ην δηάζηε-
κα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ. Σν επίπεδν αηζηνδνμί-
αο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο 
κειινληηθέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο θπκάλζεθε πά-
λησο θαη ην Ννέκβξην ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ επί-
πεδν, κε ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
έξεπλα λα απαληνχλ φηη αλακέλνπλ αλάθακςε ηεο 
βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ πξνζερνχο 
δσδεθακήλνπ.  
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθδίδεη λένπο θαλνλη-
ζκνχο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο ησλ 
απνδφζεσλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ  
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
εμέδσζε απφθαζε ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο κε κφλη-
κνπο θαηνίθνπο λα θαηαβάιινπλ θφξνπο επί ησλ απν-
δφζεσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ δεκνζίνπ πνπ θαηέρνπλ, κε βάζε ηνπο θνξν-
ινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκθσ-
λίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ελδερνκέ-
λσο ζπλάςεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο κε ηελ Αίγππην. 
Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
κε κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζε αηγπ-
πηηαθνχο θξαηηθνχο ηίηινπο λα δηεθδηθνχλ επηζηξνθέο 
θφξσλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη γηα ηφθνπο πνπ έρνπλ 
ιάβεη απφ ηνπο ελ ιφγσ ηίηινπο ζηελ Αίγππην ζε π-
ςειφηεξν ζπληειεζηή απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε 
ζρεηηθή ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο, ή  
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αθφκε θαη θνξναπαιιαγέο, ζε πεξίπησζε πνπ απηέο πξν-
βιέπνληαη ζε ηέηνηα ζπκθσλία. Ζ θπβεξλεηηθή απφθαζε 
πξνβιέπεη επίζεο φηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο 
ζα πξέπεη λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο εθ-
θαζαξίζεσλ θαη επηζηξνθψλ εληφο πεξηφδνπ 30 εκεξψλ 
απφ ηελ θαηάζεζε ησλ θαθέισλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκε-
λνπο.  
Όπσο ζεκείσζε εμάιινπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθν-
λνκηθψλ, ε Αίγππηνο –ζπγθεθξηκέλα ν Τθππνπξγφο Οη-
θνλνκηθψλ θ. Kouchouk- ζπλππέγξαςε πξφζθαηα ηε Γή-
ισζε ηεο Γηανπληέ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηα-
θπγήο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο ρξήκαηνο κέζσ 
δηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αθξηθαλη-
θψλ ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε Γήισζε ηεο Γηανπληέ 
είρε ππνγξαθεί ην Ννέκβξην 2017 θαη ζήκεξα ηελ έρνπλ 
ζπλππνγξάςεη ζπλνιηθά 27 αθξηθαληθά θξάηε, ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλεο ηεο Αηγχπηνπ.  
 
Έγθξηζε πξνζσξηλνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επί-
ιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε ζηηο αξ-
ρέο Γεθεκβξίνπ πξνζσξηλή, εμάκελεο δηάξθεηαο ηζρχνο, 
λνκνζεζία κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία, 
ηελ νπνία πξνεηνίκαζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξφ-
θεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ρξνληθή παξάηαζε ηεο ηζρχνο 
ηνπ λφκνπ γηα ηελ επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ (Tax 
Dispute Resolution Act), ν νπνίνο θαη κεηέθεξε ηελ αξ-
κνδηφηεηα εθδίθαζεο ηέηνησλ δηαθνξψλ απφ ηα δηθαζηή-
ξηα ζε εηδηθέο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ, κε ζθνπφ ηε 
θηιηθή δηεπζέηεζή ηνπο. Σν λέν, πξνζσξηλφ ζεζκηθφ 
πιαίζην ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ελ ιφγσ επηηξνπέο 
λα δηεπζεηνχλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 
2020, ελψ ζα εηζάγεη επίζεο νξηζκέλεο λέεο δηαηάμεηο 
ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζρεηηδφκελεο κε ηελ ειά-
θξπλζε ησλ πξνζαπμήζεσλ γηα θαζπζηεξεκέλεο θαηαβν-
ιέο θφξσλ.   
 
Αθξηθαληθή νηθνλνκηθή δηάζθεςε ζην Sharm El 
Sheikh (2-4/12/2019) 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Sharm El Sheikh 
ηνπ λνηίνπ ηλά ηξηήκεξε νηθνλνκηθή δηάζθεςε ησλ ρσ-
ξψλ ηεο Αθξηθήο, ε νπνία ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ 
θαη ηε ζπκκεηνρή άλσ ησλ 500 εθπξνζψπσλ ηνπ επηρεη-
ξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο λεαληθήο επηρεηξε-
καηηθφηεηαο, αιιά θαη αμησκαηνχρσλ ηνπ δεκφζηνπ ην-
κέα, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ α-
θξηθαληθή ήπεηξν. Ζ δηάζθεςε δηνξγαλψζεθε απφ ηελ 
Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB), ηελ Οηθνλνκη-
θή Δπηηξνπή ησλ ΖΔ γηα ηελ Αθξηθή θαη ην UNDP (UN 
Development Programme). Απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο 
θπβέξλεζεο, ραηξεηηζκφ απεχζπλε ζηε δηάζθεςε, εθπξν-
ζσπψληαο ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi, ν δηνηθεηήο ηεο Κε-
ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ θ. Amer, ν νπνίνο εμήξε ηε 
ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε άηνκα λεαληθήο 
ειηθίαο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε νιφ-
θιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ρξεζηκνπνηψληαο σο 
«παξάδεηγκα» επηηπρνχο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο ηελ 

Αίγππην, φπνπ ν δείθηεο ηεο αλεξγίαο έρεη πεξηνξηζηεί 
δξαζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ε-
πελδχζεσλ πξνο πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ 
έξγσλ, αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ.     
     
Η Αηγχπηηα Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο ζηε Γηάζθεςε 
ησλ ΗΔ γηα ην Κιίκα 
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 
ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαο Fouad, 
σο επηθεθαιήο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο, ζηελ 25ε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αι-
ιαγή, πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μαδξίηε ηεο Ηζπαλίαο θαη 
νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 13/12. Καηά ηα ζρεηη-
θά δεκνζηεχκαηα, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο, θαηά ηε ζπκκε-
ηνρή ηεο ζηε Γηάζθεςε, ηφληζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ηελ επί-
ηεπμε ζπλαίλεζεο κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφ-
κελσλ θξαηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αι-
ιαγήο. Ζ θα Fouad αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ αλαγθαηφηε-
ηα ηεο αλάιεςεο δεζκεχζεσλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα 
κέξε, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο θαη ζπιινγηθήο 
επζχλεο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πκ-
θσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ βιάβεο νχηε 
ζηηο αλαπηπγκέλεο, αιιά νχηε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο. ην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο, ε θα Fouad αλέιαβε 
πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ κε αθξηθαληθέο, αξαβηθέο θαη 
άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο αθ’ 
ελφο ηε δηακφξθσζε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αθ’ εηέξνπ 
ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο ηνπ 
Παξηζηνχ. ε δειψζεηο ηεο ζην πεξηζψξην ηεο Γηάζθε-
ςεο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ε ρψξα παξνπζί-
αζε ζεκαληηθή βειηίσζε –θαηά 4 ζέζεηο- ζε δηεζλή θα-
ηάηαμε ρσξψλ κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ αληηκεηψ-
πηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Climate Change Perfor-
mance Index 2019), θαηαιακβάλνληαο ηελ 24ε ζέζε κε-
ηαμχ 57 ρσξψλ.  
εκεηψλεηαη φηη ε θα Fouad ζπκκεηείρε, απεπζχλνληαο 
ραηξεηηζκφ, ζε παξάιιειε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ε 
ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο ζηηο 
10/12, ζην πεξίπηεξν ηεο Δ.Δ., κε ηίηιν "Climate Change 
Impacts on Cultural and Natural Heritage: the Day Af-
ter". 
 
Δμέιημε ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην κεγάιν 
αηζηνπηθφ θξάγκα 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ, νη δχν 
πξψηνη γχξνη ηνπ Γεθεκβξίνπ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζε-
σλ κεηαμχ Αηγχπηνπ, Αηζηνπίαο θαη νπδάλ κε αληηθείκε-
λν ην ππφ θαηαζθεπή κεγάιν αηζηνπηθφ πδξνειεθηξηθφ 
θξάγκα ζην Νείιν θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψ-
ζεψλ ηνπ επί ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ 
νπδάλ, δελ απέθεξαλ απηά απνηειέζκαηα. Ο πξψηνο 
γχξνο, ηερληθψλ ζπλνκηιηψλ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν θαηά 
ην δηήκεξν 2-3 Γεθεκβξίνπ, ελψ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε λένο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ, απηή 
ηε θνξά ζηελ Οπάζηγθηνλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ελ ιφγσ 
ηξηκεξείο ζπδεηήζεηο κεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηεο ακε-
ξηθαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο.  
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Όζνλ αθνξά ην γχξν ζπλνκηιηψλ ηνπ Καΐξνπ, ε αηζηνπη-
θή πιεπξά θέξεηαη λα απέξξηςε αηγππηηαθή πξφηαζε γηα 
ζχλδεζε ηνπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο κε ην θξάγκα ηνπ 
Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην, ελψ θαηά ην δεχηεξν γχξν 
ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Τδά-
ηηλσλ Πφξσλ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζπκ-
θσλήζεθαλ αθ’ ελφο ρξνλνδηάγξακκα ζπλέρηζεο ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αθ’ εηέξνπ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 
ζηα νπνία νη ηξεηο πιεπξέο πξέπεη λα θζάζνπλ ζε ζπκ-
θσλία.  
Δλ ζπλερεία, ζηηο ηξηκεξείο ηερληθέο ζπλνκηιίεο ησλ αξ-
κφδησλ Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ πνπ έιαβαλ ρψξα 
ζην Υαξηνχκ ζηηο 21 & 22 Γεθεκβξίνπ, ζπκθσλήζεθε ε 
δηεμαγσγή ελφο αθφκε γχξνπ ζπδεηήζεσλ ζηηο 9 θαη 10 
Ηαλνπαξίνπ 2020 ζηελ Αληίο Ακπέκπα, πξνηνχ δηεμα-
ρζνχλ νη ηειηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 
πιεπξψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ, κε ζθν-
πφ ηελ εμεχξεζε νξηζηηθήο ιχζεο γηα ηνλ ηξφπν πιήξσ-
ζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ –ππφ θαηαζθεπή- κεγά-
ινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία 
απηνχ. χκθσλα κε ην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθην-
ξείν Reuters, νη ηξεηο πιεπξέο δελ έρνπλ αθφκε θαηαιή-
μεη ζε ζπκθσλία επί ησλ δχν θπξίσλ «αλνηθηψλ» δεηε-
κάησλ, ήηνη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πιήξσζεο ηεο πδά-
ηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ κέζσλ αληηκεηψ-
πηζεο ησλ ζπλζεθψλ μεξαζίαο πνπ ελδερνκέλσο δεκη-
νπξγεζνχλ. 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ 
ζε δήισζε ηνπ Αηζίνπα Τπνπξγνχ Άξδεπζεο θ. Bekele 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ ηνπ Υαξ-
ηνχκ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε Αηζηνπία πξνγξακκαηί-
δεη λα μεθηλήζεη ηελ πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2020». Όπσο αλέθεξαλ εμάιινπ ζην ηέινο Γεθεκβξί-
νπ δηεζλείο θιαδηθέο πεγέο, «θαηά ηελ παξνχζα θάζε 
παξαηεξείηαη νμχο αληαγσληζκφο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη 
Αηζηνπίαο φζνλ αθνξά ην πνηα ρψξα ζα μεθηλήζεη πξψηε 
λα εμάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, 
κε ηελ Αίγππην λα πξνζπαζεί λα μεθηλήζεη ηηο εμαγσγέο 
ησλ κεγάισλ πιενλαζκάησλ ηεο ειεθηξηζκνχ πξνηνχ λα 
είλαη έηνηκε λα πξάμεη ην ίδην θαη ε Αηζηνπία, κέζσ ησλ 
κεγάισλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αλακέλε-
ηαη λα παξαρζνχλ απφ ην κεγάιν πδξνειεθηξηθφ θξάγ-
κα».  
 
Γξαζηηθή κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαπζί-
κσλ ην 1ν ηξίκελν 2019/20 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξε-
ιαίνπ θ. El-Molla, νη θξαηηθέο δαπάλεο ζε επηδνηήζεηο 
θαπζίκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθν-
λνκηθνχ έηνπο 2019/20 κεηψζεθαλ θαηά 69%, πέθηνληαο 
ζην επίπεδν ησλ EGP7,25 δηζ., έλαληη EGP23,25 δηζ. ην 
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19. εκεηψλεηαη φηη ε 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηεο απφ ηελ ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφ-
ιπλζε πνπ είρε ιάβεη ην Ννέκβξην 2016 απφ ην Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), έρεη κεηψζεη ζηαδηαθά ηηο 
επηδνηήζεηο ζηα θαχζηκα. Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, 
ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ησλ επη-
δνηήζεσλ θαπζίκσλ ζην επίπεδν ησλ EGP52,96 δηζ., 
έλαληη EGP89,75 δηζ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19.    

Η USAID εγθαηληάδεη θέληξν ελεξγεηαθήο έξεπλαο ζην 
παλεπηζηήκην Ain Shams 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ε ακεξηθαληθή ππεξεζία αλαπηπ-
μηαθήο ζπλεξγαζίαο (USAID) εγθαηλίαζε θέληξν ελεξγεη-
αθήο έξεπλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην αηγππηηαθφ παλε-
πηζηήκην Ain Shams ηνπ Καΐξνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ελ 
ιφγσ θέληξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 
δηαθεθξηκέλν ακεξηθαληθφ αθαδεκατθφ ίδξπκα Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). εκεηψλεηαη φηη 
ζηηο αξρέο ηνπ 2019, ε USAID είρε αλαθνηλψζεη φηη ζα 
ρξεκαηνδνηήζεη κε θνλδχιηα χςνπο $90 εθαη. ηηο ζπλεξ-
γαζίεο ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ ακεξηθαληθψλ (MIT, Cornell 
University θαη Ακεξηθαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Καΐξνπ - 
AUC) κε αηγππηηαθά παλεπηζηήκηα, κε ζθνπφ ηελ εγθαζί-
δξπζε «θέληξσλ αξηζηείαο» ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, 
δηαρείξηζεο πδάησλ θαη γεσξγίαο ζηελ Αίγππην.  
 
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε λένπ θαζεζηψηνο απφθηεζεο 
ηζαγέλεηαο απφ αιινδαπνχο επελδπηέο 
χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσ-
ζε, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε λνκνζεηηθέο ηξν-
πνπνηήζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο νη αιινδαπνί πνπ θαηέ-
ρνπλ πεξηνπζηαθά / επελδπηηθά ζηνηρεία ζηελ Αίγππην ζα 
δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ηζαγέλεηα. χκθσλα κε ηελ α-
λαθνίλσζε, ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο ηζαγέλεηαο ζα θπ-
καίλεηαη κεηαμχ $250 ρηι. θαη $1 εθαη., αλάινγα κε ην 
ηχπν ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ε αηγππηηαθή ηζαγέλεηα ζα δχλαηαη λα απνθηεζεί είηε δηα 
ηεο θαηάζεζεο πνζνχ $250 ρηι. ζε εγρψξην ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο ρσξίο δπλαηφηεηα 
αλάιεςεο, ή ελαιιαθηηθά πνζψλ $750 ρηι. θαη $1 εθαη. 
ζε εγρψξην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κεδεληθήο απφδνζεο 
κε δπλαηφηεηα αλάιεςεο έπεηηα απφ πεξηφδνπο πεληαεηί-
αο θαη ηξηεηίαο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, νη ελδηαθεξφκελνη 
αιινδαπνί ζα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ αηγππηηαθή 
ηζαγέλεηα εθ’ φζνλ ζπκκεηάζρνπλ θαη’ ειάρηζην κεξίδην 
40% ζε επελδπηηθφ ζρέδην ειάρηζηεο αμίαο $400 ρηι., ή 
επίζεο εθ’ φζνλ αγνξάζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ειάρηζηεο 
αμίαο $500 ρηι., ρσξίο θπζηθά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
εθρσξήζνπλ ηα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο ζηελ 
Αίγππην πξνηνχ παξέιζεη πεξίνδνο πεληαεηίαο απφ ηελ 
θηήζε ηνπο.  
εκεηψλεηαη φηη ηνλ παξειζφληα Ηνχιην, ην αηγππηηαθφ 
θξάηνο είρε εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηζρχνπζα λνκν-
ζεζία πεξί ηζαγέλεηαο (Ν. 173/2018) πνπ θαιχπηεη, κεηα-
μχ άιισλ, ηα ζέκαηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο αιινδαπψλ, 
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο ηζαγέλεη-
αο ζε αιινδαπνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηε 
ρψξα. 
 
Η Αίγππηνο 116ε κεηαμχ 189 ρσξψλ ζην δείθηε αλ-
ζξψπηλεο αλάπηπμεο ηνπ UNDP  
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρήο Γεθεκβξί-
νπ, ε Αίγππηνο θαηαηάρζεθε 116ε  κεηαμχ 189 ρσξψλ 
φζνλ αθνξά ην δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (“Human 
Development Index” – HDI) ηνπ Οξγαληζκνχ UNDP γηα 
ην 2018, κία ζέζε πην θάησ απφ ηελ θαηάηαμή ηεο ηνπ 
2017, κε επίδνζε 0,700 κνλάδσλ, έρνληαο σζηφζν βει-
ηηψζεη νξηαθά ηε βαζκνινγία ηεο (ζηηο 0,696 κνλάδεο ην 
2017). εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο πεξηιακβάλεηαη ζηελ  
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θαηεγνξία ησλ ρσξψλ πςειήο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, 
θαηαιακβάλνληαο κάιηζηα ηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ 
απηψλ. Ζ βαζκνινγία ηεο Αηγχπηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ 
ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ πςειήο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο 
(0,75 κνλάδεο), αιιά θαη απφ ην κέζν φξν ησλ αξαβηθψλ 
ρσξψλ (0,703 κνλάδεο). ηελ θνξπθή ηεο ζρεηηθήο θαηά-
ηαμεο βξίζθνληαη νη Ννξβεγία, Διβεηία θαη Ηξιαλδία, 
ελψ απφ πιεπξάο αξαβηθψλ ρσξψλ ηελ πςειφηεξε ζέζε 
θαηαιακβάλνπλ ηα ΖΑΔ (35ε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσ-
ξψλ). Ο δείθηεο HDI ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηξεηο βαζηθέο 
παξακέηξνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ αλζξψπη-
λεο αλάπηπμεο, πην ζπγθεθξηκέλα: ην θαηά θεθαιήλ εηζφ-
δεκα ζε δνιιάξηα, ηε κέζε πξνζδνθψκελε δσή, θαζψο 
θαη ζεηξά δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν παηδείαο, κε-
ηαμχ ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ. Οιφθιε-
ξε ε θεηηλή θαηάηαμε θαη έθζεζε ηνπ UNDP ζρεηηθά κε 
ην δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ηηο παξακέηξνπο 
ηνπ (“Human Development Report 2019”), βξίζθεηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα κε δηεχζπλζε: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2019.pdf.  
 
Αηγππηην-εκηξαηηλφ επελδπηηθφ θφξνπκ ζηε λέα δηνη-
θεηηθή πξσηεχνπζα 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 11 Γεθεκ-
βξίνπ έιαβε ρψξα ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα δηκε-
ξέο αηγππηην-εκηξαηηλφ επελδπηηθφ θφξνπκ. ηε δηάξθεηα 
ηνπ θφξνπκ, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Γη-
εζλψλ Δπελδπηψλ ησλ ΖΑΔ (UAE International Investors 
Council) θ. Al-Jarwan, δήισζε φηη ε ρψξα ηνπ ζθνπεχεη 
θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο λα δηπια-
ζηάζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζηελ Αίγππην, απφ ην ηξέρνλ 
επίπεδν ησλ $7,2 δηζ. ζε εθείλν ησλ $14 δηζ. χκθσλα 
εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Δκηξαηηλνχ Τθππνπξ-
γνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θ. Al Saleh ζην πιαίζην ηνπ 
θφξνπκ, ήδε κεγάινη φκηινη ησλ ΖΑΔ έρνπλ αλαθνηλψ-
ζεη κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην θαηά ην ακέζσο 
πξνζερέο δηάζηεκα, ζπλνιηθνχ χςνπο $2,5 δηζ., ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ –χςνπο $1 δηζ.- ηνπ νκί-
ινπ Al Khaleej Sugar Company ζηελ αηγππηηαθή κνλάδα 
παξαγσγήο δάραξεο Al Canal, θαζψο θαη εθείλσλ –
χςνπο $500 εθαη.- ηνπ νκίινπ Lulu Market, αιιά θαη ηνπ 
νκίινπ Majid Al Futtaim –χςνπο $1 δηζ.- ζηελ αλάπηπμε 
κεγάισλ ιηαλεκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Αίγππην. 
Υσξηζηή αλαθνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηκεξνχο επελ-
δπηηθνχ θφξνπκ, έγηλε ζηελ πξφζθαηε ζπκθσλία ηνπ 
λενζπζηαζέληνο αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ 
ηακείνπ THARAA κε ην θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν ηνπ 
Άκπνπ Νηάκπη, Abu Dhabi Development Holding Com-
pany, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία θνηλήο, ζηξαηεγηθνχ 
ραξαθηήξα επελδπηηθήο πιαηθφξκαο αμίαο $20 δηζ., ε 
νπνία ζα επελδχεη ζε ζεηξά θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηε-
ξηφηεηαο, φπσο ε βηνκεραλία, ε ελέξγεηα απφ ζπκβαηηθέο 
θαη αλαλεψζηκεο πεγέο, ε πςειή ηερλνινγία, ε βηνκερα-
λία ηξνθίκσλ, ν ηνπξηζκφο, ε αγνξά αθηλήησλ, ε πγεία, 
νη ππεξεζίεο logistics θαη ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ. 

Η AfDB εγθξίλεη ρξεκαηνδφηεζε €109 εθαη. γηα έξγα 
θαηεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Λνχμνξ 
χκθσλα κε πξφζθαην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε Αθξηθα-
ληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) ελέθξηλε ρξεκαηνδνηη-
θή δηεπθφιπλζε χςνπο €109 εθαη. κε ζθνπφ ηελ αλάπηπ-
με κνλάδσλ δηαρείξηζεο, απφξξηςεο θαη θαηεξγαζίαο 
πγξψλ ιπκάησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο 
ηνπ Λνχμνξ, ζηελ Άλσ Αίγππην. Σα ελ ιφγσ αλαπηπμηα-
θά έξγα εθηηκάηαη φηη ζα απμήζνπλ ην πνζνζηφ θαηεξγα-
ζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πγξψλ ιπκάησλ ζην Λνχμνξ 
απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ηνπ 6% ζε εθείλν ηνπ 55%, κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε πεξίπνπ 162 ρηι. θαηνίθσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, απφ ην 
ζπλνιηθφ πνζφλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θεθάιαηα χςνπο 
€108 εθαη. ζα έρνπλ ηε κνξθή δαλείνπ θαη θνλδχιη 
χςνπο €1 εθαη. ζα έρεη ηε κνξθή επηρνξήγεζεο απφ ηελ 
AfDB.    
 
Η Euromoney εθηηκά ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ πξν-
θίι επηθηλδπλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ 
χκθσλα κε πξφζθαηεο αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο ηεο 
γλσζηήο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο έθδνζεο Euromoney, 
ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 5 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο 
φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ επίπεδν επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, 
αλεξρφκελε ην Γεθέκβξην ζηελ 93ε ζέζε επί ζπλφινπ 
165 ρσξψλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ε Αίγππηνο θαη ε Ρνπκαλία έρνπλ εκθαλίζεη ηε κεγαιχ-
ηεξε βειηίσζε ηνπ πξνθίι ηνπο επελδπηηθήο επηθηλδπλφ-
ηεηαο ζε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ πιαίζην, ηδηαίηεξα ζπ-
γθξηλφκελεο κε άιιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηνπ πια-
λήηε, νη νπνίεο επίζεο κεηψλνπλ ζπλνιηθά ην επίπεδν 
θηλδχλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ζ Αίγπ-
πηνο βειηίσζε ζηηο 43 κνλάδεο ην Γεθέκβξην ηε βαζκν-
ινγία ηεο φζνλ αθνξά ην επίπεδν επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, 
απφ 38 κνλάδεο ην Ννέκβξην, ζε θιίκαθα 100 κνλάδσλ 
(κε ειάρηζην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο ην 100). χκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Euromoney, ε εμέιημε ησλ καθξν-
νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ρψξαο δείρλεη πξνο ηελ θαηεχ-
ζπλζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, σο απνηέιεζκα ησλ νηθνλν-
κηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε αηγππηηαθή θπ-
βέξλεζε, ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ 
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ).    
 
Αλαζρεκαηηζκφο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο – αι-
ιαγέο ζε νηθνλνκηθά Τπνπξγεία 
ηηο 22 Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσ-
ζε -εδψ θαη θαηξφ αλακελφκελν- αλαζρεκαηηζκφ, κε εί-
ζνδν ζην θπβεξλεηηθφ ζρήκα 18 ζπλνιηθά λέσλ πξνζψ-
πσλ θαη κεηαθίλεζε 4 έσο ηψξα Τπνπξγψλ ζε λέεο ζέ-
ζεηο. Ο αλαζρεκαηηζκφο δεκηνχξγεζε ζεκαληηθέο αλαθα-
ηαηάμεηο ζηα νηθνλνκηθά ππνπξγεία, κε απνρψξεζε απφ 
ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα ηεο κέρξη ηψξα Τπνπξγνχ Δπελ-
δχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, αιιά θαη ηνπ 
Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. Σν ραξ-
ηνθπιάθην ησλ επελδχζεσλ -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ 
(GAFI)- θαη ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο αλαηέζεθε 
ζηνλ Π/Θ θ. Madbouly, ελψ ην ραξηνθπιάθην ηεο δη-
εζλνχο ζπλεξγαζίαο αλέιαβε ε κέρξη πξφηηλνο Τπνπξγφο 
Σνπξηζκνχ θα Al Mashat. Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκε-
ραλίαο αλέιαβε ε έσο ηψξα επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο  
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Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) 
θα Gamea, ελψ ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-
Saeed αλέιαβε επίζεο ην ραξηνθπιάθην ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο. Νένο Τπνπξγφο Γεσξγίαο αλέιαβε ν θ. El 
Qossair, ελψ λένο Τπνπξγφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ν θ. 
Enabe θαη λέα Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε θα 
Al Qabbag. Δπηπιένλ, ζπγρσλεχζεθαλ ηα ραξηνθπιάθηα 
ηνπξηζκνχ θαη αξραηνηήησλ, ππφ ηνλ έσο ηψξα Τπνπξγφ 
Αξραηνηήησλ θ. El Anani, ελψ αλαζπζηάζεθε Τπνπξγείν 
Δλεκέξσζεο ππφ ηνλ θ. Heikal.   
ηηο ζέζεηο ηνπο παξέκεηλαλ εμάιινπ νη Τπνπξγνί Οηθν-
λνκηθψλ θ. Maait, Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, Πεηξειαίνπ 
θ. El-Molla, Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, Πεξηβάιινληνο θα 
Fouad, Τγείαο θα Zayed, Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο 
θ. Abdel Ati, Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, Ζιε-
θηξηζκνχ θ. Shaker, Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιε-
ξνθνξηθήο θ. Talaat, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik 
θαη ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar. εκεηψλεηαη 
φηη ν πξνεγνχκελνο αλαζρεκαηηζκφο είρε ιάβεη ρψξα ηνλ 
Ηνχλην 2018.     
 
Γηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λενζχ-
ζηαηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε δηνίθεζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξα-
ηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ ηεο Αηγχπηνπ εμέδσζε 
εγθχθιην πνπ απνζαθελίδεη ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ νη ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ θαη επν-
ρηθψλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκί-
ζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο ζπληάμεηο. Ζ λέα λνκν-
ζεζία (Social Security and Pensions Act), ε νπνία θπξψ-
ζεθε απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν ηνλ παξειζφληα Αχγνπ-
ζην, πξνβιέπεη ζπλνιηθφ χςνο θξαηήζεσλ ζηνπο κηζζνχο 
ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα, ζην επίπεδν ηνπ 21% -εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 
12% ζα απνηεινχλ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη πνζνζηφ 
9% εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ- πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 
ζπληάμεηο ησλ αθππεξεηνχλησλ ιφγσ ειηθίαο, αλαπεξίαο 
θαη ζαλάηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ ζπλνιηθφ πνζν-
ζηφ θξαηήζεσλ ζα απμάλεηαη θαηά 1% αλά επηαεηία, έσο 
φηνπ θζάζεη ην επίπεδν ηνπ 26%, ελψ αλακέλεηαη λα 
πξνζηεζνχλ ζηαδηαθά θαη άιιεο θξαηήζεηο πνπ ζα θαιχ-
πηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο (ι.ρ. πγείαο θαη αλεξγί-
αο), νη νπνίεο ζα αλεβάζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 
θξαηήζεσλ ζην 28,25% γηα ηνπο θξαηηθνχο θαη ζην 
29,75% γηα ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο. χκθσλα κε 
ηελ αλσηέξσ εγθχθιην, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020, ην 
ειάρηζην εηήζην χςνο ησλ θξαηήζεσλ γηα ηνπο φινπο 
ηνπο ππαιιήινπο ζα αλέξρεηαη ζε EGP12.000, ελψ ην 
αλψηαην ζε EGP84.000. Σα σο άλσ θαηψηαηα θαη αλψ-
ηαηα φξηα ζα απμάλνληαη θαηά 15% ζην μεθίλεκα εθά-
ζηνπ έηνπο γηα δηάζηεκα επηαεηίαο, ελψ ελ ζπλερεία ζα 
αλαπξνζαξκφδνληαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ην εθάζηνηε 
χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ.      
 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Πέληε αηγππηηαθέο ηξάπεδεο εγθαηληάδνπλ ειεθηξνλη-
θφ ζχζηεκα πιεξσκήο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο 
Γεθεκβξίνπ πέληε αηγππηηαθέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 
ηξάπεδεο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία λένπ ειεθηξνληθνχ 
ζπζηήκαηνο πιεξσκήο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη’ εθαξ-
κνγή ηεο ζρεηηθήο πξφζθαηεο θνηλήο πξσηνβνπιίαο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θαη ηνπ Σακείνπ 
Υξεκαηνδφηεζεο ηεγαζηηθψλ Γαλείσλ (Mortgage Fi-
nance Fund). Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηξάπε-
δεο National Bank of Egypt, Banque Misr, Banque du 
Caire, Commercial International Bank (CIB) θαη Housing 
& Development Bank (HDB) δίλνπλ πιένλ ηε δπλαηφηε-
ηα ζηνπο ιήπηεο επηδνηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ  λα 
πιεξψλνπλ ηηο δφζεηο απηψλ κέζσ απηφκαηνπ ηξαπεδη-
θνχ κεραλήκαηνο (ΑΣΜ) ή θηλεηήο εθαξκνγήο. Ο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζθνπεχ-
εη λα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 15 
αθφκε εγρψξηεο ηξάπεδεο θαη 8 επηρεηξήζεηο πνπ παξέ-
ρνπλ πξντφληα ζηεγαζηηθήο πίζηεο. 
 
Ξεθίλεζαλ νη ζπλαιιαγέο “short selling”ζην Υξεκαηη-
ζηήξην Αηγχπηνπ 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ε δηνίθεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 
Αηγχπηνπ (EGX) θαη ην θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ Misr 
for Central Clearing, Depository & Registry (MCDR) 
εγθαηλίαζαλ ηηο ζπλαιιαγέο αλνηθηψλ πσιήζεσλ (“short 
selling”) ηίηισλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλάθεξαλ ζρεηηθά δεκνζηεχκα-
ηα, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο Beltone θαη HC Securities πξαγ-
καηνπνίεζαλ ηελ πξψηε ζπλαιιαγή αλνηθηήο πψιεζεο 
ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηνίθεζε 
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ είρε πξνεηνηκάζεη ηηο νξγαλσηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζπλαιιαγέο “short selling”. Δπί ηνπ παξφληνο, νη ζπλαι-
ιαγέο αλνηθηψλ πσιήζεσλ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνη-
νχληαη ζε πεξίπνπ 30 ηίηινπο πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκά-
ηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ελψ ε δηνίθεζε 
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζα αλαζεσξεί ηε ζρεηηθή ιίζηα ηίη-
ισλ αλά εμάκελν. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξί-
ιεςε ελφο ηίηινπ ζηε ιίζηα κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα 
ηχρνπλ αλνηθηήο πψιεζεο είλαη αθ’ ελφο φηη απηφο ζα 
πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν ζπρλήο δηαπξαγκάηεπζεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην θαη αθ’ εηέξνπ φηη ηνπιάρηζηνλ ην 10% 
ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ εκπνξεχνληαη ην ζπ-
γθεθξηκέλν ηίηιν.    
Θπκίδνπκε φηη ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2018,  ε αηγππηηαθή 
Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regu-
latory Authority – FRA) είρε εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα 
εθηειεζηηθά δηαηάγκαηα ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
θεθαιαηαγνξά, νη νπνίεο επηηξέπνπλ πιένλ ζε ρξεκαηη-
ζηεξηαθέο εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ αλνηθηέο πσιήζεηο 
ηίηισλ. εκεηψλεηαη φηη ε FRA έρεη εθδψζεη κέρξη ζηηγ-
κήο άδεηεο ζε 51 ρξεκαηηζηεξηαθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνί-
εζε ζπλαιιαγψλ “short selling”. 
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Αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 
Rameda 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αζρνιήζεθε κε ηελ επηηπρή είζνδν ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αηγχπηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλί-
αο Rameda Pharmaceuticals, πνπ εδξεχεη ζηε βηνκεραλη-
θή πεξηνρή Tenth of Ramadan, δηαζέηεη 20 παξαγσγηθέο 
γξακκέο θαη 97 θαξκαθεπηηθά πξντφληα (2018), κε εμα-
γσγέο ζε 6 ρψξεο. Σα θάξκαθά ηεο είλαη θπξίσο αληη-
θιεγκνλψδε, αληηδηαβεηηθά, νθζαικνινγηθά, θαξδηνιν-
γηθά, λεπξνινγηθά, αλαιγεηηθά θαη βηηακίλεο. Ζ αξρηθή 
δεκφζηα πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο –κεξίδην 
49% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απεπζχλζεθε 
θαηά ην 44% ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη θαηά ην 5% ζε 
κηθξνεπελδπηέο, ραξαθηεξίζηεθε δε απφ ζεκαληηθή π-
πεξθάιπςε ηεο πξνζθνξάο απφ ηε δήηεζε (θαηά 36,3 
θνξέο φζνλ αθνξά ηνπο κηθξνεπελδπηέο θαη θαηά 1,17 
θνξέο φζνλ αθνξά ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο). πλνιηθά 
δηαηέζεθαλ 376,6 εθαη. κεηνρέο ηνπ νκίινπ Rameda ζε 
ηηκή EGP4,66 αλά κεηνρή, ελψ ην θεθάιαην ηεο εηαηξεί-
αο κεηά ηελ ΗΡΟ εθηηκάηαη ζε EGP3,6 δηζ. (πεξίπνπ $222 
εθαη.). Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Rameda ζην 
Υξεκαηηζηήξην μεθίλεζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ. 
 
Πξσηνβνπιίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο βηνκεραλίαο & ηεο νηθηζηηθήο 
αλάπηπμεο 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer, εγθαηλίαζε λέεο θπβεξ-
λεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
βηνκεραλίαο, θαζψο επίζεο θαη ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπ-
μεο, δηα ηεο ζηήξημεο ησλ αγνξαζηψλ θαηνηθηψλ κεζαίνπ 
εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. χκθσλα κε δηεπθξηλίζεηο πνπ 
παξέζεζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly θαηά ηε ζρεηηθή 
θνηλή –κε ηνλ θ. Amer- ζπλέληεπμε Σχπνπ, νη ελ ιφγσ 
πξσηνβνπιίεο αλαιήθζεθαλ θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Al Sisi, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 
δχν θιάδσλ πνπ ζεσξνχληαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, φζνλ 
αθνξά ηε ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο, ε ζρεηηθή πξσηνβνπ-
ιία ζηνρεχεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ήδε πθηζηάκελεο βηνκε-
ραληθέο κνλάδεο κε εηήζηεο πσιήζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 
EGP1 δηζ. νη νπνίεο επηζπκνχλ λα επεθηαζνχλ, κε θνλδχ-
ιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP100 δηζ. θαη επηδνηνχκελν, 
απνθιηκαθνχκελν επηηφθην αξρηθνχ χςνπο 10%. Ζ αηγπ-
πηηαθή θπβέξλεζε εγθαηλίαζε επίζεο έηεξε πξσηνβνπιία 
πξνο ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, δηα ηεο ζηήξη-
μεο 5.200 πξνβιεκαηηθψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, νη 
νπνίεο έρνπλ ζπλνιηθφ χςνο εθθξεκψλ νθεηιψλ ηεο ηά-
μεσο ησλ EGP31 δηζ. θαη έρνπλ αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο, ψζηε απηέο λα κπνξέζνπλ λα επαλεθθηλήζνπλ ηελ 
παξαγσγή ηνπο. Ζ ηξίηε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία, ε 
νπνία ζα πινπνηεζεί επίζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, 
αθνξά ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε νηθνγελεηψλ κεζαίνπ 
εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θα-
ηνηθία κέζσ επηδνηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε ρα-
κειφ επηηφθην ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, κε ζπλνιηθά θνλδχ-
ιηα EGP50 δηζ.  
 
 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
ηηο 10/12 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε 
κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιά-
ξην, δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο 
αμίαο $1 δηζ. Ζ CBE δέρζεθε 35 πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ 
χςνπο $1,17 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 
25 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ. Σν κέζν ζηαζκη-
ζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ ε-
ληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ αλήιζε ζε 
3,589%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,587%, θαηά ηελ αληί-
ζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Ννεκβξίνπ.      
 
ε αλψηαηα επίπεδα ηξηεηίαο ε ιίξα έλαληη ηνπ δνιια-
ξίνπ 
Απφ ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 16/12, ε 
ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ έρεη 
πέζεη θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην, 
θζάλνληαο κάιηζηα ηηο 15,9704 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 
19/12. Όπσο επηζήκαλε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
πξφθεηηαη γηα ηα πςειφηεξα επίπεδα ζηα νπνία έρεη αλέι-
ζεη ε ηζνηηκία ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο πξνο ην δνι-
ιάξην απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017, ελψ απφ ηηο αξρέο 
ηνπ 2019 ε ιίξα έρεη αλαηηκεζεί ζπλνιηθά θαηά 10,5% 
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θχξηα αηηία ηεο 
αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο απνηεινχλ νη ζεκαληηθέο εηζξνέο 
δνιιαξίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε αηγππηηαθά θξαηηθά 
ρξεφγξαθα, δεδνκέλνπ φηη έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ 
2019 ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ ρξενγξάθσλ εηο ρείξαο μέ-
λσλ επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζηα πςειά επίπεδα ησλ 
$15,29 δηζ. Γεπηεξεχνπζεο αηηίεο κπνξνχλ λα ζεσξε-
ζνχλ, αληίζηνηρα, νη ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ ηνπξηζηη-
θψλ εζφδσλ θαη ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 
εκβαζκάησλ. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, έλαλ αθφκε πξφζζεην ιφγν ηεο απμαλφκελεο 
ξνήο δνιιαξηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ Αίγππην απνηε-
ιεί ε πξφζθαηα παξαηεξνχκελε  ηάζε απνθιηκάθσζεο 
ηνπ εκπνξηθνχ πνιέκνπ κεηαμχ ΖΠΑ θαη Κίλαο, πνπ δί-
λεη θάπνην κεγαιχηεξν ρψξν ζε δηεζλή επελδπηηθά funds 
γηα λα απμήζνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζε αλαδπφκελεο 
αγνξέο.  
 
Γαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο EBRD πξνο ηε Na-
tional Bank of Egypt 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπ-
γθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) αλαθνίλσζε ρξεκαην-
δνηηθφ παθέην ζπλνιηθνχ χςνπο $150 εθαη. –ζην πιαίζην 
ηνπ εηδηθνχ ηεο ηακείνπ “Green Economy Financing Fa-
cility” (GEFF)- πξνο ηε κεγαιχηεξε, θξαηηθήο ηδηνθηεζί-
αο αηγππηηαθή ηξάπεδα, National Bank of Egypt (NBE). 
Απφ ην αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθφ παθέην, θεθάιαηα 
χςνπο $100 εθαη. ζα δηνρεηεπζνχλ απφ ηελ NBE σο δά-
λεηα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίε-
ζε επελδχζεσλ ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ βειηηψ-
λνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθψλ, πδάηη-
λσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, θεθάιαηα χςνπο $30 
εθαη. θαη $20 εθαη. πξφθεηηαη λα δηνρεηεπζνχλ σο δάλεηα 
απφ ηελ EBRD πξνο ηελ NBE γηα ηελ πινπνίεζε δχν 
λέσλ πξνγξακκάησλ ηεο πξψηεο ζηελ Αίγππην.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα ηφλσζεο 
ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (“Youth in Business”) 
πνπ ζα απνξξνθήζεη $30 εθαη. θαη πξφγξακκα βειηίσ-
ζεο επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (“Skills in Business”) 
πνπ ζα απνξξνθήζεη $20 εθαη., αληίζηνηρα.   
 
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ απμάλεη ηελ νξνθή 
θαηαλαισηηθνχ δαλεηζκνχ 
ηηο 19/12, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δεκν-
ζίεπζε απφθαζε ε νπνία ζα επηηξέςεη ζε ηδηψηεο δαλεην-
ιήπηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ κεληαίεο πιεξσκέο γηα αθά-
ιππηα δάλεηα έσο  πνζνζηνχ 50% ηνπ –θαζαξνχ θφξσλ- 
εηζνδήκαηφο ηνπο, έλαληη αλψηαηνπ πνζνζηνχ 35% πνπ 
ίζρπε ζην παξειζφλ. εκεηψλεηαη φηη ην λέν φξην ηζρχεη 
ηφζν γηα πξνζσπηθά θαηαλαισηηθά δάλεηα, φζν θαη γηα 
πηζησηηθέο θάξηεο, ελψ ήδε εθπξφζσπνη ηεο εγρψξηαο 
αγνξάο απηνθηλήησλ ραξαθηήξηζαλ ζεηηθή ηελ αλσηέξσ 
απφθαζε, σο δπλάκελε λα αλαδσνγνλήζεη ηελ θαηαλά-
ισζε. Όπσο ζεκείσζαλ εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ ρξε-
καηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, ε απφθαζε αχμεζεο ηεο νξν-
θήο θαηαλαισηηθνχ δαλεηζκνχ αλακέλεηαη λα σθειήζεη 
ηα ραξηνθπιάθηα ρνξεγήζεσλ ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ 
ηξαπεδψλ, φπσο νη Commercial International Bank (CIB), 
QNB Alahli θαη Credit Agricole, θαζψο θαη κε ηξαπεδη-
θψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο νη GB Auto, 
EFG Hermes θαη CI Capital. Πάλησο, ε Κεληξηθή Σξάπε-
δα επηζεκαίλεη ζην ζρεηηθφ θείκελφ ηεο, φηη ε αχμεζε ηεο 
νξνθήο ζηνλ θαηαλαισηηθφ δαλεηζκφ ησλ ηδησηψλ ελδέ-
ρεηαη λα επηθέξεη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ εθείλσλ 
ησλ παξφρσλ δαλείσλ πνπ δηαζέηνπλ επξχ πειαηνιφγην 
ηδησηψλ δαλεηνιεπηψλ.  
 
Η Morgan Stanley βιέπεη ζεκαληηθέο απνδφζεηο ησλ 
αηγππηηαθψλ κεηνρψλ ην 2019 
ε εθηηκήζεηο ηεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην ηέινο Γεθεκ-
βξίνπ, ε δηεζλήο επελδπηηθή ηξάπεδα Morgan Stanley 
αλαθέξεηαη ζε πνιχ αμηφινγεο απνδφζεηο πνπ εκθάληζαλ 
νη αηγππηηαθέο κεηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, θαηα-
γξάθνληαο ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36,4% απφ 
ηηο αξρέο ηνπ 2019 έσο ηηο 19/12. Καηά ηε Morgan Stan-
ley, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ κεηνρψλ ππεξέβεζαλ 
θαηά πνιχ ηε κέζε απφδνζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε γηα ηηο 
αλαδπφκελεο αγνξέο (“MSCI EM Index”), πνπ απμήζεθε 
θαηά κφιηο 14,6% απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019, ελψ βξέζεθαλ 
ζηε δεχηεξε ζέζε πίζσ απφ ηηο απνδφζεηο ησλ ξσζηθψλ 
κεηνρψλ (+39,2% απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019), αθνινπζνχ-
κελεο απφ ηηο απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ κεηνρψλ 
(+35,9%) θαη ησλ κεηνρψλ ηεο Σατβάλ (+31,6%). Όζνλ 
αθνξά ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχ-
πηνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ε δηεζλήο επελδπηηθή ηξά-
πεδα ηε ραξαθηήξηζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλνπ 
φηη ν θεληξηθφο δείθηεο (EGX30) έρεη ζεκεηψζεη άλνδν 
ηεο ηάμεσο ηνπ 7,1% έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Ζ Morgan 
Stanley ζεκείσζε επίζεο φηη νη απνδφζεηο ζε αηγππηηαθά 
θξαηηθά ρξεφγξαθα απμήζεθαλ θαηά 23,2% απφ ηηο αξ-
ρέο ηνπ 2019, αλεξρφκελεο ζηε δεχηεξε ζέζε πίζσ απφ 
ηηο αληίζηνηρεο νπθξαληθέο.       

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 
Γηνξγάλσζε δηάζθεςεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 
Αίγππην (“RiseUp Summit”) 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακεξηθα-
ληθφ Παλεπηζηήκην Καΐξνπ (AUC) ε έβδνκε δηάζθεςε 
λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε ηίηιν “RiseUp Summit”, πξν-
ζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ 8.000 ζπκκεηερφλησλ απφ 56 
ρψξεο, νη νπνίνη αληηπξνζψπεπζαλ πεξίπνπ 180 θαηλνηφ-
κεο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη παξνπζίαζαλ ηηο δξαζηε-
ξηφηεηέο ηνπο ζηηο θαηά ηφπνπο αγνξέο πξνέιεπζήο ησλ 
εηαηξεηψλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκη-
θφο Σχπνο, κεηαμχ ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηεί-
ραλ, αξθεηέο αηγππηηαθέο start-ups πέηπραλ λα δηαθξη-
ζνχλ, ελψ ζην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο δηαπηζηψζεθε φηη 
ζηελ Αίγππην γίλεηαη αξθεηά ζνβαξή δνπιεηά φζνλ αθν-
ξά ηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηφζν απφ ην θξάηνο φζν 
θαη απφ ηδησηηθέο ζεξκνθνηηίδεο θαη 
«επηηαρπληέο» (“accelerators”) λενθπψλ εηαηξεηψλ.  
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο θεηηλήο 
δηάζθεςεο “RiseUp” δηαγσλίζηεθαλ –κεηαμχ άιισλ- 15 
start-up επηρεηξήζεηο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλα-
ηνιήο & Β. Αθξηθήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ρξε-
καηνδνηηθέο πεγέο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε θέηνο 
ζηνπο θιάδνπο ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, κε ηε ζπλεξ-
γαζία ηνπ θξαηηθνχ θνξέα Information Technology In-
dustry Development Agency (ITIDA) δηνξγαλψζεθε δηα-
γσληζκφο κεηαμχ αθξηθαληθψλ θαηλνηφκσλ start-ups κε 
ηίηιν “African App Launchpad Cup”, ζηνλ νπνίν δηαθξί-
ζεθαλ 6 αθξηθαληθέο εηαηξείεο.     
 
Αηγππηηαθή νηθνλνκηθή / επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 
ζηε Βξεηαλία 
ην ηέινο Ννεκβξίνπ (27-30/11), αηγππηηαθή νηθνλνκη-
θή / επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή (“Door-Knock” Mission) 
απνηεινχκελε απφ πεξίπνπ 50 εηαηξείεο, ε νπνία δηνξγα-
λψζεθε απφ ην βξεηαλν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ ζχλ-
δεζκν (British Egyptian Business Association – BEBA), 
επηζθέθζεθε ηε Βξεηαλία, κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε λέσλ 
εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε 
βξεηαληθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Αίγππην, 
ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
θαη κεηαθνξψλ. Σεο αηγππηηαθήο απνζηνιήο εγήζεθαλ νη 
Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, θαζψο θαη Δπελδχζεσλ 
& Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr. χκθσλα κε ηα ζρεηη-
θά δεκνζηεχκαηα, νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί πξνζθάιεζαλ 
βξεηαληθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα απμήζνπλ ηηο 
επελδπηηθέο ηνπο ηνπνζεηήζεηο ζηελ Αίγππην, ππνγξακ-
κίδνληαο ηηο πξνφδνπο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε ρψξα φζνλ 
αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ, ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηε 
βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ / επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο.   
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23ε δηεζλήο έθζεζε επηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιε-
ξνθνξηθήο “Cairo ICT”  
ην δηάζηεκα 1-4 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 23ε 
έθδνζε ηεο δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο έθζεζεο 
θαη ζπλεδξίνπ ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ 
θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, κε ηίηιν “Cairo ICT”, 
ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ. χκθσλα 
κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζαλ ζηε δεκνζηφηεηα 
νη δηνξγαλσηέο, ζηε θεηηλή έθδνζε ηεο έθζεζεο “Cairo 
ICT” ζπκκεηείραλ 659 εθζέηεο απφ ηελ Αίγππην θαη απφ 
άιιεο ρψξεο ζε επηθάλεηα 50.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελψ νη 
επίζεκεο θξαηηθέο ζπκκεηνρέο ήηαλ 22 θαη ν αξηζκφο 
ησλ επηζθεπηψλ πιεζίαζε ηηο 116.000. Φέηνο ε έθζεζε 
ρξεζηκνπνίεζε θαη ηηο 4 αίζνπζεο ηνπ Γηεζλνχο Δθζεζηα-
θνχ Κέληξνπ Καΐξνπ, ελψ δηνξγαλψζεθαλ πνιπάξηζκα 
παξάιιεια ζεκαηηθά ζεκηλάξηα. Ζ έθζεζε εγθαηληάζηεθε 
απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi, ηνλ νπνίν ζπλφδεπ-
ζε ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθν-
ξηθήο θ. Talaat, ελψ ζηηο ζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο / δηαζθέ-
ςεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο 
ζπκκεηείραλ, κεηαμχ άιισλ, νη Τπνπξγνί Πξνγξακκαηη-
ζκνχ θα El-Saeed, Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, Μεηαθνξψλ θ. 
El Wazir, Πεηξειαίνπ θ. El-Molla θαη Κνηλσληθήο Αιιε-
ιεγγχεο θα Wali, θαζψο θαη πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ 
δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. χκθσλα κε ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξν-
θνξηθήο, ζην πιαίζην ηεο θεηηλήο “Cairo ICT” ππεγξάθε-
ζαλ πνιπάξηζκα κλεκφληα θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 
κε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο εθπξνζψπνπο ησλ ελ ιφγσ 
θιάδσλ. Οη δηνξγαλσηέο πεξηέιαβαλ ζηε θεηηλή 23ε 
“Cairo ICT” αξθεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζπλδένληαη 
κε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, πέξαλ 
ησλ θιαζηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 
ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ηηο δνξπθνξηθέο ηερλν-
ινγίεο: (α) Φεθηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (6ε 
“PAFIX”), (β) Φεθηαθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο (5ε 
“DSS”), (γ) Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα 
γηα ηε δεκηνπξγία «Έμππλσλ» Κνηλνηήησλ & Πφιεσλ 
(5ε “Intelli-Cities”), (δ) Φεθηαθέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ 
(2ε “Trans MEA”), (ε) Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Κπ-
βεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ (2ε “DOT-GOV”), (ζη) Φεθηα-
θφο Μεηαζρεκαηηζκφο Δθπαίδεπζεο, Σερληθήο Καηάξηη-
ζεο & Δπηκφξθσζεο (2ε “Learn Tech”) θαη (δ) Καηλνην-
κία (4ε “Innovation Arena”). 
εκεηψλεηαη παξεκπηπηφλησο φηη ν αηγππηηαθφο Σχπνο 
αλαθέξζεθε πξφζθαηα επίζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζην 
ιαλζάξηζκα, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, ηνπ πξψηνπ ηειεπη-
θνηλσληαθνχ δνξπθφξνπ ηεο ρψξαο, κε ηελ επσλπκία 
“TIBA-1”, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο νκίινπο 
Airbus θαη Thales Alenia Space.  
 
Ο βξεηαληθφο φκηινο ρξπζνξπρείσλ Centamin απνξξί-
πηεη πξφηαζε ζπγρψλεπζεο 
Όπσο αλέθεξαλ δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηηο 
αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο 
ρξπζνξπρείσλ Centamin, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην κεγά-
ιν αηγππηηαθφ νξπρείν ρξπζνχ Sukari, ζηελ πεξηνρή Mar-
sa Alam ζηα λφηηα ηεο ρψξαο, απέξξηςε πξφζθαηα πξφ-
ηαζε ηνπ -κε πνιπεζληθή παξνπζία, κεξηθήο ηδηνθηεζίαο 
ηνπ Αηγχπηηνπ κεγηζηάλα Naguib Sawiris (κεξίδην 
29,88% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ)- νκίινπ ν νπνίνο  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε ρξπζνξπρείσλ ζηελ 
Αθξηθή, Endeavour Mining, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 
ζπγρψλεπζε ησλ δχν επηρεηξήζεσλ δη’ αληαιιαγήο κεην-
ρψλ ηνπο θαη’ αλαινγία 0,0846 κεηνρέο ηεο Endeavour 
γηα κία κεηνρή ηεο Centamin. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχ-
καηα, ε ζπλνιηθή αμία ηεο πξνηαζείζαο ζπλαιιαγήο, ε 
νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε –
ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-
Molla- εθηηκάηαη ζε $1,89 δηζ., ελψ, εθ’ φζνλ απηή πξαγ-
καηνπνηείην, ε Endeavour ζα θαηείρε κεξίδην 52,9% ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Centamin. Καηά ην ζθεπηηθφ 
ηεο δηνίθεζεο ηεο Centamin, «ε απφθηεζε πιεηνςεθηθνχ 
κεξηδίνπ απφ ηνλ φκηιν Endeavour ζην αηγππηηαθφ ρξπ-
ζνξπρείν Sukari ζα σθεινχζε δπζαλάινγα ηνπο κεηφ-
ρνπο ηεο Endeavour».  
     
Δπηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην ρξηζηνπγελληά-
ηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar 2019  
Σν άββαην, 14/12/2019, έιαβε ρψξα ζε θεληξηθφ μελν-
δνρείν ηνπ Καΐξνπ ην θαζηεξσκέλν ζε εηήζηα βάζε ρξη-
ζηνπγελληάηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar, πνπ δηνξγαλψλε-
ηαη απφ ηηο Πξεζβείεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, θαζψο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σν  πεξί-
πηεξν ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ππήξμε θαη πάιη εθ ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ πφισλ έιμεο ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο, 
κε αμηφινγε πνηθηιία ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία 
έγηλαλ θαη θέηνο αλάξπαζηα. Διιεληθά ηπξηά, θξαζηά θαη 
νηλνπλεπκαηψδε, ιάδη, ειηέο, κπαραξηθά, πξντφληα ζνθν-
ιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο (ζλαθ) ήηαλ ηα ζεκα-
ληηθφηεξα εθζέκαηα πνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ 
ησλ εθαηνληάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ Bazaar. Ζ απνιχησο 
επηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην Bazaar ηνπ 2019 
δηνξγαλψζεθε απφ ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο 
Πξεζβείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα 
Καΐξνπ θαη ειιεληθέο νκνγελεηαθέο / θηιαλζξσπηθέο νξ-
γαλψζεηο.  
 
Ιηαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη ηελ 
Αίγππην 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην 
13κειήο ηηαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ππφ ηελ αηγί-
δα ηεο Ηηαιηθήο πλνκνζπνλδίαο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπ-
μεο (Italian Confederation for Economic Development - 
CISE), κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη κε ηελ αηγππηηαθή θπ-
βέξλεζε θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηξφπνπο ελίζρπζεο θαη 
δηεχξπλζεο ηεο δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπ-
λεξγαζίαο. Ζ ηηαιηθή απνζηνιή ζπλαληήζεθε, κεηαμχ 
άιισλ, κε ηνλ Αηγχπηην Π/Θ θ. Madbouly θαη ηνλ Τ-
πνπξγφ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, κε ηα κέιε ηεο λα εθ-
θξάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηελ 
Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγα νπέδ, ζηελ αηγππηηαθή 
βηνκεραλία δεξκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ζπκκεηνρή 
ηηαιηθψλ εηαηξεηψλ ζην πινπνηνχκελν απφ ην αηγππηηαθφ 
θξάηνο πξφγξακκα κεηαηξνπήο νρεκάησλ ψζηε λα ιεη-
ηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην. Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ν πξφεδξνο ηεο Ηηαιηθήο πλνκνζπνλδίαο 
θ. Romano, ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ 
θφξνπκ πνπ δηνξγαλψζεθε, αλέθεξε φηη νη ηηαιηθέο επη-
ρεηξήζεηο πξφθεηηαη λα δηπιαζηάζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο 
ζηελ Αίγππην ην 2020, ψζηε απηέο λα θζάζνπλ ην επίπε-
δν ησλ €3,2 δηζ.  
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χκθσλα κε ηνλ θ. Romano, θχξηνη αηγππηηαθνί θιάδνη 
πνπ παξνπζηάδνπλ επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηαιη-
θέο εηαηξείεο είλαη νη ηξάπεδεο, ε γεσξγία, ε βηνκεραλία 
θαη νη ππεξεζίεο logistics. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθε-
ςεο ηεο ηηαιηθήο αληηπξνζσπείαο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξ-
γείν Πξνκεζεηψλ ππέγξαςε 9 κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε 
ηε CISE ζηνπο ηνκείο εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη δεκηνπξ-
γίαο δσλψλ εθνδηαζκνχ (logistics).  
 
Σέζζεξηο φκηινη ππνςήθηνη γηα ηελ απφθηεζε κεξηδί-
νπ 10% θαη δηνίθεζεο ηεο Heliopolis Housing & De-
velopment 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο real estate 
developers Arkan Developers πξνζηέζεθε ζηνλ θαηάινγν 
ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ κεξίδην 
10% ζπλ ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ 
αλάπηπμεο αθηλήησλ (real estate developer) Heliopolis 
Housing & Development (HHD). χκθσλα κε πξνεγνχ-
κελα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηξεηο εηαηξείεο πνπ 
ήδε κεηείραλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ πεξηιακβάλνπλ 
ηνπο real estate developers SODIC θαη Palm Hills Devel-
opments, θαζψο θαη ηνλ επελδπηηθφ φκηιν BPE Partners. 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 
είλαη ε 14ε Ηαλνπαξίνπ, ελψ ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δε-
ιψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Taw-
fik, έσο ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2020 ν επελδπηηθφο φκηινο 
NI Capital –πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δηάζεζε - αλακέλεηαη λα 
έρεη επηιέμεη ην ζηξαηεγηθφ επελδπηή ζηνλ νπνίν ζα αλα-
ηεζεί ε δηνίθεζε ηεο HHD θαη έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ 2020 εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ππνγξαθεί νη 
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.  
εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξ-
λεζεο απνηειεί ε δηάζεζε πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 15% ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο HHD ζην Υξεκαηηζηήξην Αη-
γχπηνπ, έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Ο 
φκηινο HHD απνηειεί εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηφρν 
γηα εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα αλα-
ιάβνπλ ηε δηνίθεζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη πνιχ 
αμηφινγν απφζεκα εθηάζεσλ πξνο αλάπηπμε, ελψ δηαζέ-
ηεη επίζεο ηζηνξηθφ ζπλεξγαζηψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
ζε έξγα αλάπηπμεο αθηλήησλ. Οη επελδπηηθνί φκηινη EFG 
Hermes, CI Capital θαη Arqaam Capital αληαγσλίδνληαη 
γηα ην ξφιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ, ελψ ηα 
λνκηθά γξαθεία Zaki Hashem & Partners, Shalakany Law 
Office θαη Baker & McKenzie αληαγσλίδνληαη γηα ηελ 
αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ δηάζεζεο. 
 
Η Αίγππηνο πξψηε ζηελ Αθξηθή απφ πιεπξάο ρξεκα-
ηνδνηήζεσλ venture capital 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε λνηηναθξηθα-
ληθή πιαηθφξκα θαηλνηνκίαο Venture Burn, νη αηγππηηα-
θέο λενθπείο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 
θαη ηελ πςειφηεξε αμία ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ θεθάιαηα 
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (venture capital) ην 2019, κε 
βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ. Καηά ηε Ven-
ture Burn, νη αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο έιαβαλ 
ην 2019 ην 27% ηνπ αξηζκνχ θαη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο 
αμίαο ησλ δεκνζηνπνηεζεηζψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ venture 
capital πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Αθξηθή ην 2019.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 88 ζπλνιηθά ρξεκαηνδνηήζεηο 
λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ 
θηλδχλνπ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε αθξηθαληθή ήπεηξν ην 
2019, ζπλνιηθήο αμίαο $290 εθαη., νη αηγππηηαθέο λεν-
θπείο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ηηο 24, αμίαο $73,3 εθαη. ηελ 
θνξπθή ηνπ θαηαιφγνπ αθξηθαληθψλ λενθπψλ επηρεηξή-
ζεσλ ην 2019 βξέζεθε ε αηγππηηαθή πιαηθφξκα ηδησηη-
θψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ Swvl, ε νπνία έιαβε ρξεκαην-
δφηεζε χςνπο $42 εθαη., πνπ αληηπξνζσπεχεη άλσ ηνπ 
57% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ venture capital πνπ ρν-
ξεγήζεθαλ ζε αηγππηηαθέο start-ups.   
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ρεδφλ ην ήκηζπ ηεο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο 
λέαο πξσηεχνπζαο έρεη πσιεζεί 
χκθσλα κε πεγή ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδε-
ηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο 
-σπό δημιοσργία- νέας διοικηηικής πρωηεύοσζας 
(Administrative Capital for Urban Development - 
ACUD), ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη ήδε δηαζέζεη ζρεδφλ 
ην ήκηζπ ησλ εθηάζεσλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 
ηεο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο πφιεο. Καηά ηελ 
σο άλσ πεγή, ε πξψηε θάζε ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ επελ-
δπηηθνχ / θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, ε πινπνίεζε ηνπ ν-
πνίνπ ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπ-
μεο θαη ην ηξαηφ, πεξηιακβάλεη 40.000 feddans (1 fed-
dan = 4.200 ηεηξ. κέηξα, ήηνη 168 ηεηξ. ρικ.), εθ ησλ ν-
πνίσλ έρνπλ δηαηεζεί ήδε 17.500 feddans, ελψ έσο ηνλ 
Ηνχλην 2020 ην θξάηνο ζηνρεχεη λα δηαζέζεη αθφκε 6.000 
feddans. εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλσ-
ηέξσ εθηάζεσλ έρεη πσιεζεί ζε νκίινπο real estate devel-
opers, θαζψο θαη φηη ε πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηεο λέαο 
πξσηεχνπζαο πεξηιακβάλεη ηφζν θπβεξλεηηθά θαη δηπισ-
καηηθά θηίξηα, φζν θαη επηρεηξεκαηηθή ζπλνηθία, αιιά 
θαη πεξηνρέο νηθηζηηθήο ρξήζεο.     
 
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εγθαηληάδεη εζληθά αλαπηπμηα-
θά έξγα ζηε Γακηέηηε 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλί-
αζε ζηηο 3/12 ζεηξά κεγάισλ, εζληθήο ζεκαζίαο, επελδπ-
ηηθψλ / αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γακηέη-
ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εγθαηληάζηεθαλ ε λέα βηνκεραλη-
θή πφιε ησλ θιάδσλ μχινπ θαη επηπινβηνκεραλίαο, απν-
θαινχκελε “Damietta Furniture City”, έθηαζεο 331 fed-
dans, πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Γακηέηηεο, ε νπνία ζπγθε-
ληξψλεη ην 70% ηεο παξαγσγήο επίπισλ ηεο Αηγχπηνπ. Ζ 
ελ ιφγσ βηνκεραληθή πφιε εθηηκάηαη πσο ζα ζπγθεληξψ-
λεη 150 κεγάιεο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο ηεο επηπινβην-
κεραλίαο, θαζψο θαη 1.500 πεξίπνπ κηθξφηεξα εξγαζηή-
ξηα θαηεξγαζίαο μχινπ, δηαζέηνληαο επίζεο πιήξεηο ππν-
ζηεξηθηηθέο ππνδνκέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απνζήθεο θαη 
εγθαηαζηάζεηο εθζεηεξίσλ πξντφλησλ.  
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Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν Αηγχπηηνο 
Πξφεδξνο εγθαηλίαζε ζεηξά έξγσλ θνηλσληθήο ζηέγαζεο, 
θαζψο θαη επέθηαζεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκά-
ησλ ζηελ πεξηνρή Ras El Bar. Ο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε 
αθφκε λέεο εγθαηαζηάζεηο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα θνξ-
ηία ζην ιηκάλη ηεο Γακηέηηεο πνπ εθηειέζηεθε απφ εγρψ-
ξηνπο νκίινπο (επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP1,365 δηζ.), λέα 
ειεθηξνπαξαγσγηθή κνλάδα ζηε δπηηθή Γακηέηηε, κεγά-
ιε μελνδνρεηαθή κνλάδα ηνπ νκίινπ Steigenberger, θα-
ζψο θαη θέληξν επηκφξθσζεο πνιηηψλ.  
 
Δπίζεκα εγθαίληα λένπ κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ 
ζην Κάηξν 
ηηο 5 Γεθεκβξίνπ, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο θα Nasr εγθαηλίαζε επίζεκα ην λέν κεγάιν 
εκπνξηθφ θέληξν “City Centre Almaza” πνπ θαηαζθεχα-
ζε ν εκηξαηηλφο φκηινο Majid Al Futtaim –ν νπνίνο δηα-
ζέηεη πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αίγππην- ζηα αλαην-
ιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Σν επελδπηηθφ / θαηαζθεπα-
ζηηθφ θφζηνο ηνπ λένπ εκπνξηθνχ θέληξνπ αλέξρεηαη ζε 
EGP9,35 δηζ. ($580 εθαη.), ε δε θαηαζθεπή ηνπ είρε με-
θηλήζεη ην 2016. Σν ελ ιφγσ εκπνξηθφ θέληξν έρεη 
έθηαζε πεξίπνπ 120 ζηξεκκάησλ, δηαζέηεη κεγάιν θαηά-
ζηεκα ηεο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο Carrefour, επηθάλεηαο 
13.040 ηεηξ. κέηξσλ, 260 εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 
ρψξνπο αλαςπρήο.  χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 
δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ, «ν 
φκηινο Majid Al Futtaim έρεη επελδχζεη ζηελ Αίγππην 
θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP26 δηζ. ηελ ηειεπηαία 
πεληαεηία, πξνζθέξνληαο 126.000 λέεο άκεζεο θαη 
έκκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ελψ ζρεδηάδεη επίζεο ηε 
δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ χςνπο EGP44 δηζ. ζηελ Αίγππην, 
ζε επελδχζεηο καθξνπξφζεζκνπ ρξνληθνχ νξίδνληα». 
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Αλάιεςε έξγνπ ζην Νφηην νπδάλ απφ ηνλ αηγππηηα-
θφ φκηιν Elsewedy Electric 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζηηο 3 Γε-
θεκβξίνπ, ν κεγάινο αηγππηηαθφο φκηινο Elsewedy Elec-
tric ππέγξαςε ζχκβαζε κε ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ηνπ 
Ννηίνπ νπδάλ γηα ηελ θαηαζθεπή πβξηδηθήο κνλάδαο 
παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο απφ θσ-
ηνβνιηατθά, επελδπηηθνχ θφζηνπο $45 εθαη., ζηελ πξσ-
ηεχνπζα ηεο ρψξαο, Juba. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνη-
λσζέλ ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ αηγππηηαθνχ νκίινπ νινθιε-
ξσκέλσλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, ε ειηαθή κνλάδα ζηελ Ju-
ba ζα δηαζέηεη αθ’ ελφο ειηαθφ πάξθν πνπ ζα παξάγεη 
ειεθηξηθφ ξεχκα ηζρχνο 20 MW ζε ψξεο αηρκήο θαη αθ’ 
εηέξνπ ζχζηεκα απνζήθεπζεο -ζε κπαηαξίεο- ξεχκαηνο 
ηζρχνο 35 MW αλά ψξα, ελψ ε παξαγσγηθή ηεο ιεηηνπξ-
γία αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Σν 
ελ ιφγσ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ African Ex-
port-Import Bank (Afreximbank).    
 
Οη εμαγσγέο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη 
ζχληνκα λα θζάζνπλ ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ππεπζχλσλ ησλ νκίισλ πνπ δηα-
ρεηξίδνληαη ηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 
Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling θαη Noble Energy, ν 
εθνδηαζκφο ηεο ηζξαειηλήο αγνξάο κε αέξην απφ ην θνί-
ηαζκα Leviathan αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ  

Ηαλνπαξίνπ 2020, ελψ ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζεη ν εθν-
δηαζκφο ησλ αγνξψλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Ηνξδαλίαο απφ 
ην ελ ιφγσ θνίηαζκα.  
εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ν αηγππηηαθφο 
φκηινο Dolphinus Holdings θαη νη εηαίξνη ησλ ηζξαειη-
λψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling 
θαη Noble Energy, είραλ πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ζθν-
πφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξί-
νπ κε ην νπνίν ζα εθνδηάδεηαη ε Αίγππηνο θαηά 34%, ζηα 
85,3 δηζ. θπβηθά κέηξα. Ζ σο άλσ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο 
ηζξαειηλνχ αεξίνπ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηελ Αίγππην, απ-
μάλεη θαη ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξν-
βιεπφηαλ ζηε ζπκθσλία ηνπ 2018, ζηα $19,5 δηζ., αληί 
$15 δηζ. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ ην δηπια-
ζηαζκφ ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα θνξησζνχλ πξνο ηελ Αί-
γππην απφ ην θνίηαζκα Leviathan ζηα 60 δηζ. θπβηθά 
κέηξα ζε ρξνληθφ νξίδνληα 15εηίαο θαη ηε κείσζε ησλ 
πνζνηήησλ απφ ην θνίηαζκα Tamar ζηα 25,3 δηζ. θπβηθά 
κέηξα (απφ 32 δηζ. θπβηθά κέηξα πξνεγνπκέλσο). Οη 
πξψηεο θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλε-
ηαη λα μεθηλήζνπλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020 θαη ζα ζπλερη-
ζηνχλ έσο ην έηνο 2034, κε αξρηθέο πνζφηεηεο 2,1 δηζ. 
θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα θαη 6,7 
δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο ζηε ζπλέρεηα.  
 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξεηαη ζηελ 
αλακελφκελε έλαξμε θνξηψζεσλ θ/α απφ ηα ηζξαειη-
λά θνηηάζκαηα 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αζρνιήζεθε εθηεηακέλα κε ηελ αλακελφκελε έλαξμε ησλ 
θνξηψζεσλ ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ 
Αίγππην, θαζψο θαη ζηηο αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ 
αθνξά δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ εζσηεξηθά ζην Ηζξαήι 
ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ηνπ κεγάινπ θνηηάζκαηνο Levia-
than. πγθεθξηκέλα, αξρηθά δεκνζηεχζεθαλ πιεξνθνξίεο 
απφ ηνλ ηζξαειηλφ Σχπν πνπ αλαθέξζεθαλ αθ’ ελφο ζε 
νξηζηηθή έγθξηζε ησλ εμαγσγψλ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ 
αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην απφ ηνλ Ηζξαειηλφ Τπνπξγφ 
Δλέξγεηαο θ. Steinitz θαη αθ’ εηέξνπ ζε νξηζηηθή δηεπζέ-
ηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηζξαειηλήο θξαηηθήο εηαηξείαο 
ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Corporation) έλαληη ηεο 
Αηγχπηνπ γηα ηε δηαθνπή θνξηψζεσλ αηγππηηαθνχ αεξίνπ 
πξνο Ηζξαήι ην έηνο 2012 κέζσ ηνπ αγσγνχ East Medi-
terranean Gas, δηα ηεο απνδνρήο απνδεκηψζεσλ χςνπο 
$500 εθαη. απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο νκίινπο 
EGPC θαη EGAS εληφο πεξηφδνπ 8 ½ εηψλ. 
Δλ ζπλερεία σζηφζν, ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν 
απαζρφιεζαλ αλαθνξέο ηνπ ηζξαειηλνχ Σχπνπ ζρεηηθά 
κε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ «κπιφθαξε» ηελ εθθίλεζε 
παξαγσγήο απφ ην θνίηαζκα Leviathan, εμαηηίαο αλεζπ-
ρηψλ πεξί απμεκέλσλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαη αξλεηηθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ απφ 
ηνπηθέο Αξρέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο νξγαλψζεηο. Α-
πφ αηγππηηαθήο πιεπξάο, εθθξάζζεθαλ αλεζπρίεο κήπσο 
θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηηάζκαηνο 
Leviathan, θαη ζπλεπψο, θαζπζηεξήζνπλ θαη νη θνξηψ-
ζεηο ηνπ ηζξαειηλνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην. Πάλησο, 
ακέζσο ζηε ζπλέρεηα, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλαθέξζεθε κε αλαθνχθηζε ζηελ άξζε ηεο πξνεγνχκε-
λεο απαγφξεπζεο έλαξμεο παξαγσγήο απφ ην θνίηαζκα 
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Leviathan, απφ δεπηεξνβάζκην δηθαζηηθφ φξγαλν ηνπ 
Ηζξαήι. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζίεπζε ν 
εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 
απφ ην θνίηαζκα Leviathan αλακελφηαλ λα μεθηλήζεη ζηηο 
31/12, θαηφπηλ ζρεηηθήο νξηζηηθήο έγθξηζεο απφ ην ηζξα-
ειηλφ Τπνπξγείν Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο.  
Ο αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ 
αλακελφκελε –γηα ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ- ππνγξαθή ηεο ζπκ-
θσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ EastMed απφ 
ηνπο εγέηεο ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηνπ Ηζξαήι θαη 
ηεο Ηηαιίαο (ηεο ηειεπηαίαο, ελδερνκέλσο ζε ειαθξψο 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν), ππνζηεξίδνληαο φηη «πξφθεηηαη 
γηα αγσγφ αληαγσληζηηθφ πξνο ηα αηγππηηαθά ζπκθέξν-
ληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θπβέξλεζεο λα αλαδείμεη ηε 
ρψξα ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν θπζηθνχ αεξίνπ ζην 
ρψξν ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ». 
 
Αηγππηηαθνί θαη ξσζηθνί φκηινη δηαγσλίδνληαη γηα 
αλάιεςε έξγσλ ζηελ Dabaa 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο 
Γεθεκβξίνπ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ απφ 7 αηγππηηα-
θέο θαη ξσζηθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάιεςε έξγσλ πξνεηνηκαζίαο ηεο έθηαζεο γεο φπνπ 
ζα θαηαζθεπαζηεί ε κνλάδα παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξ-
γεηαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. 
χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσλη-
ζκφ, ηνλ νπνίν πξνθήξπμε ε ζπγαηξηθή ηνπ ξσζηθνχ 
θξαηηθνχ νκίινπ ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosatom, At-
omstroyexport, κεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ νη αηγππηηαθνί 
θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη Hassan Allam, Orascom Con-
struction, Arab Contractors θαη Petrojet, θαζψο θαη αθφ-
κε έλαο αηγππηηαθφο φκηινο θαη δχν ξσζηθνί φκηινη πνπ 
δελ θαηνλνκάδνληαη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ξσζηθή 
θξαηηθή εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ project ζηελ Dabaa, εμεηάδεη 
ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη αλακέλεηαη λα αλαθνη-
λψζεη ηνλ αλάδνρν ησλ σο άλσ έξγσλ έσο ην ηέινο Γε-
θεκβξίνπ. 
Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αθχξσζε –
απφ ηελ πιεπξά ηεο Rosatom- δηαγσληζκνχ γηα θαηα-
ζθεπαζηηθφ έξγν πξνζηαζίαο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο 
Dabaa απφ ππφγεηα χδαηα, εμαηηίαο ππεξηηκεκέλσλ πξν-
ζθνξψλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηνλ ελ ιφγσ 
δηαγσληζκφ –ν νπνίνο πξφθεηηαη λα επαλαπξνθεξπρζεί- 
ζπκκεηείραλ θνηλνπξαμίεο ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Arab 
Contractors, Orascom Construction κε ην γαιιηθφ 
Soletanche Bachy, ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Petrojet κε 
ηνλ εκηξαηηλφ APCC, ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Hassan 
Allam κε ην γεξκαληθφ Bauer, θαζψο θαη δχν αθφκε θνη-
λνπξαμίεο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη. 
Δπηπιένλ, ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ππνβνιή 
πξνζθνξψλ απφ πιεζψξα εηαηξεηψλ (πάλσ απφ 200) γηα 
ηελ αλάιεςε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο ππξεληθήο 
κνλάδαο ηεο Dabaa, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα ησλ 
νκίισλ Hassan Allam, Orascom Construction, Power 
Generation Engineering & Service Co. (PGESCO), El 
Sewedy Electric, Petrojet, Archirodon Construction, Sie-
mens, θαζψο θαη ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκερά-
ληζεο (AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ.            

Οη ηξάπεδεο HSBC θαη Citibank δηεθδηθνχλ ξφιν ρξε-
καηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ πψιεζε κεξηδίνπ 
ησλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο Siemens 
Όπσο αλέθεξαλ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ θπβεξλεηηθέο 
πεγέο, νη δηεζλείο ηξαπεδηθνί φκηινη HSBC θαη Citibank 
δηεθδηθνχλ ηελ αλάιεςε ξφινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζπκβνχινπ απφ ην λενζχζηαην θξαηηθφ επελδπηηθφ / α-
λαπηπμηαθφ ηακείν ηεο Αηγχπηνπ (THARAA), θαηά ηε 
δηαδηθαζία δηάζεζεο κεξηδίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 70% ησλ 
ηξηψλ λέσλ ζεξκηθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ 
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν γεξκαλη-
θφο φκηινο Siemens κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αηγππηηαθψλ 
νκίισλ Orascom Construction & Elsewedy Electric, ζηηο 
πεξηνρέο Burullus, Beni Suef θαη λέαο δηνηθεηηθήο πξσ-
ηεχνπζαο, νη νπνίεο εγθαηληάζηεθαλ ηνλ Ηνχιην 2018. 
εκεηψλεηαη φηη ζηε σο άλσ δηαδηθαζία δηάζεζεο κεξηδί-
νπ ηδηνθηεζίαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 
2020, ππνςήθηνη είλαη έμη δηεζλείο επελδπηηθνί φκηινη, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε θπ-
βεξλεηηθέο πεγέο, νη φκηινη Zarou (ζπγαηξηθφο ηνπ κεγά-
ινπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ Blackstone), Edra 
Power Holdings (απφ ηε Μαιαηζία), Actis (δηεζλήο επελ-
δπηηθφο φκηινο κε έδξα ηε Βξεηαλία), Engie (κεγάινο 
γαιιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο) θαη China Datang Over-
seas Investment (θηλεδηθφο επελδπηηθφο φκηινο ζηελ ε-
λέξγεηα). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ αλαπηπ-
μηαθφ ηακείν πξνζαλαηνιίδεηαη λα εμαγνξάζεη ζπκκεην-
ρή –πηζαλφηαηα ηεο ηάμεσο ηνπ 30%- ζηηο ηξεηο αλσηέξσ 
ζεξκηθέο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 
θχθινπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηξάπεδα HSBC είρε ζπκκε-
ηάζρεη, καδί κε ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW 
θαη ηελ Deutsche Bank ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξηψλ ελ 
ιφγσ κνλάδσλ.       
 
Δγθαηληάζηεθε ε ιεηηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ 
πεξηνρή Ras Gharib 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ φηη 
ε θνηλνπξαμία ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηη-
θνχ νκίινπ Orascom, ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ 
νκίινπ Engie θαη ηνπ ηαπσληθνχ βηνκεραληθνχ θνινζζνχ 
Toyota, εγθαηλίαζε επίζεκα ηελ πιήξε εκπνξηθή ιεη-
ηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακηθφηεηαο 262,5 MW ζηελ 
πεξηνρή Ras Gharib ζηνλ θφιπν νπέδ, ην νπνίν είρε ηε-
ζεί ζε δνθηκαζηηθή ηνλ παξειζφληα Οθηψβξην. Σν επελ-
δπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζην Ras 
Gharib αλέξρεηαη ζε $380 εθαη., ελψ ζηελ θνηλνπξαμία –
ε νπνία θέξεη ηελ επσλπκία “Ras Gharib Wind Energy”- 
κεηέρνπλ νη φκηινη Engie θαη Toyota κε κεξίδην 40% γηα 
εθάζηε, ελψ ην ππφινηπν 20% αλήθεη ζηνλ φκηιν 
Orascom. Σν αηνιηθφ πάξθν ζηελ πεξηνρή Ras Gharib 
θαηαζθεπάζηεθε ππφ ζρήκα “Build-Own-
Operate” (BOO), κε βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία εηθνζαε-
ηνχο δηάξθεηαο ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ αηγππηηαθή θξα-
ηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC). Γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε θνηλνπξαμία εμαζθάιηζε ρξεκα-
ηνδφηεζε απφ ηελ Japan Bank for International Corpora-
tion (JBIC), ζε ζπλεξγαζία κε ηε Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation θαη ηε γαιιηθή Société Générale, 
αιιά θαη ηνπο ιεηηνπξγνχληεο ζηελ Αίγππην ηξαπεδηθνχο 
νκίινπο Commercial International Bank θαη Attijariwafa 
Bank, ππφ ηελ εγγπνδνζία ηεο Nippon Export and Invest- 
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ment Insurance (NEXI). Σε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 
ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζην Ras Gharib έρεη αλαιάβεη ν 
γεξκαλν-ηζπαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Siemens Gamesa, 
ν νπνίνο έρεη πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηηο αλεκν-
γελλήηξηεο θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο απηνχ.   
 
Τπνγξαθή ζπκθσληψλ EETC κε εκηξαηηλφ φκηιν Al 
Nowais γηα θαηαζθεπή 2 κνλάδσλ ΑΠΔ 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 
δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) ππέγξαςε ζπκθσλία κε 
ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Al Nowais Investments γηα ηελ θα-
ηαζθεπή δχν κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεσο 
ησλ EGP16 δηζ. (πεξίπνπ $990 εθαη.). πγθεθξηκέλα, κε 
βάζε ηε ζπκθσλία, ν εκηξαηηλφο φκηινο πξφθεηηαη λα 
θαηαζθεπάζεη κία κνλάδα παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 
ζην Αζνπάλ (πεξηνρή Kom Ombo), ηζρχνο 200 MW, θα-
ζψο θαη κία κνλάδα παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ηζρχ-
νο 500 MW, ζηελ πεξηνρή Ras Gharib ηνπ θφιπνπ νπέδ. 
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν κνλάδεο ζα θαηα-
ζθεπαζηνχλ ππφ ζρήκα “Build-Own-Operate” (BOO) θαη 
ην αηγππηηαθφ θξάηνο (EETC) ζα θαηαβάιιεη αληίηηκα 
ηεο ηάμεσο ησλ 2,48 ζεληο αλά θηινβαηψξα παξαγφκελεο 
ειηαθήο θαη 3,1 ζεληο αλά θηινβαηψξα παξαγφκελεο αην-
ιηθήο ελέξγεηαο. Θπκίδνπκε φηη ην πεξαζκέλν θαινθαίξη, 
εμαηηίαο ηνπ πιενλάζκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
θαηαγξάθεηαη ζηελ Αίγππην, ε θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξη-
ζκνχ (EEHC) αλέβαιε ηελ πινπνίεζε ζπκθσλίαο κε ηνλ 
φκηιν Al Nowais γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνχ ειεθηξν-
παξαγσγήο «θαζαξνχ άλζξαθα», επελδπηηθήο αμίαο $4 
δηζ. ζηελ πεξηνρή Oyoun Musa ηνπ Ννηίνπ ηλά, ε νπνία 
είρε ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηνπ 2019.   
 
Η κνλάδα LNG ζην Idku θζάλεη ζε επίπεδν πιήξνπο 
δπλακηθφηεηαο γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα 
χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξί-
νπ (EGAS), ε κνλάδα πγξνπνίεζεο αεξίνπ (LNG) ζην 
Idku, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ, έρεη πξφζθα-
ηα θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο εμαγσγηθήο δπλακηθφηε-
ηαο, πνπ αλέξρεηαη ζε 1,1 δηζ. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο, γηα 
πξψηε θνξά κάιηζηα απφ ην έηνο 2013. Καηά ηηο σο άλσ 
πεγέο, νη εμαγσγέο απφ ηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku 
έρνπλ απμεζεί απφ ην επίπεδν ησλ 300 εθαη. θ.π. εκεξε-
ζίσο ηνλ Οθηψβξην ζε εθείλν ηνπ 1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο 
ην Ννέκβξην θαη πξνζθάησο ζηα 1,1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. 
χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε άλνδνο ησλ εμαγσ-
γψλ απφ ηε κνλάδα ηνπ Idku ήξζε σο αληαπφθξηζε ζηελ 
άλνδν ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ιφγσ ηεο 
κείσζεο ηεο ππεξπξνζθνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν.  
Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε θιαδηθά 
δεκνζηεχκαηα αξρψλ Γεθεκβξίνπ, ε εκεξήζηα παξαγσγή 
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα Burullus 
θαη Rashid απμήζεθε ζην επίπεδν ησλ 440 εθαη. θ.π., 
έλαληη 300 εθαη. θ.π. ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ Ηνπι.-
επη. 2019.    

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνηλψλεη ηε δηάλνημε 
λένπ θξέαηνο πδξνγνλαλζξάθσλ 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλα-
θνίλσζε ηελ επηηπρή δηάλνημε θξέαηνο πξνο άληιεζε 
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπηηθή Έξεκν θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Abu Sennan, ζην πιαίζην ηεο 
επξχηεξεο επηρείξεζεο δηάλνημεο δηεξεπλεηηθψλ θξεάησλ 
ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή απφ ηνλ φκηιν Borg El-Arab Petro-
leum & Mineral Company. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην 
Τπνπξγείν, ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ πξνζθάησο 
αλαθαιπθζέληνο λένπ θξέαηνο (ASH-2) εθηηκάηαη ζηα 
7.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ θαη ζηα 10 εθαη. θ.π. θπζηθνχ 
αεξίνπ εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ φκηινο 
πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξά-
θσλ ζε πεξηνρέο παξαρψξεζεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ 
θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηνλ φκηιν Ku-
wait Energy Egypt.   
 
ηα 350 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο ε ηξνθνδφηεζε ηεο 
Ινξδαλίαο κε αηγππηηαθφ θ/α 
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Γεθεκβξίνπ, 
ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ έρεη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ απμήζεη ζηα 350 εθαη. θ.π. 
εκεξεζίσο ηηο πνζφηεηεο αεξίνπ κε ηηο νπνίεο πξνκεζεχ-
εη ηελ Ηνξδαλία, έλαληη 300 εθαη. θ.π. ην Ννέκβξην. Δπη-
ζεκαίλεηαη φηη νη θνξηψζεηο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξί-
νπ πξνο ηελ Ηνξδαλία ζηνρεχνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλα-
γθψλ ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο ζε 
αέξην. Ζ Αίγππηνο είρε ππνγξάςεη κε ηελ Ηνξδαλία ην 
2004  ζπκθσλία 15εηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηεο δεχηεξεο κε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ 250 εθαη. θ.π. 
εκεξεζίσο, ζε ηηκή $2,5 αλά εθαη. ζεξκηθέο κνλάδεο 
(BTU), σζηφζν, ηνλ Απξίιην 2012, ε ηφηε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε αχμεζε ηελ ηηκή ηνπ παξερφκελνπ αεξίνπ 
ζηα $5 αλά εθαη. BTU, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη πξφ-
βιεκα κε ηε ζπλέρηζε ησλ θνξηψζεσλ. Σν επηέκβξην 
2018, ε Αίγππηνο επαλεθθίλεζε ηηο εμαγσγέο θπζηθνχ 
αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία, ζε πνζφηεηεο 50 έσο 100  
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κέζσ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηηο δχν 
ρψξεο.     
 
Η EBRD απνθηά κεξίδην 20% ζηνλ φκηιν Infinity 
Solar 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλαθέξζεθε ζε νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθηεζεο κεξηδίνπ 
20% ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ νκίινπ ΑΠΔ Infinity So-
lar, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη εληαηηθά ζην κεγάιν 
ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, απφ ηελ Δπξσπατθή 
Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), 
έλαληη $60 εθαη. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ 
ιφγσ επέλδπζε ηεο EBRD ζηνλ αηγππηηαθφ φκηιν είρε 
αλαθνηλσζεί ηνλ παξειζφληα Οθηψβξην θαη αλακέλεηαη 
λα δηεπθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο Infinity So-
lar, ε νπνία πξνο ην παξφλ δηαζέηεη κνλάδεο παξαγσγήο 
ειηαθήο ελέξγεηαο ζην Benban (4 ζπλνιηθά), θαζψο θαη 
ζην Αζνπάλ, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή 6th of October, ζηα 
δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. 
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Ο ξσζηθφο φκηινο Zarubezhneft εηαίξνο ζε δχν ππε-
ξάθηηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο ζην ηέινο 
Γεθεκβξίνπ, ν ξσζηθφο θξαηηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο 
Zarubezhneft θαηέζηε εηαίξνο –κέζσ ζχλαςεο ζπκθσλί-
αο δηακνηξαζκνχ ηεο παξαγσγήο (“production-sharing”)- 
ζε δχν ππεξάθηηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην, 
ζπγθεθξηκέλα ζηα θνηηάζκαηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ras 
El Ush θαη αλαηνιηθά ηνπ Gabal El-Zayt, ζηνλ θφιπν 
νπέδ, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο δπλακηθφηεηαο 200 εθαη. 
βαξειηψλ. Όπσο επηζήκαλαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 
ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ Ρσζίαο-Αθξηθήο 
πνπ έιαβε ρψξα ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην ζην Sochi, ν 
φκηινο Zarubezhneft είρε ζπκθσλήζεη ζε πξνθαηαξθηηθή 
βάζε κε ηνπο –ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνπο ζηα δχν θνη-
ηάζκαηα- νκίινπο Pacific Oil θαη Ganope (Ganoub El 
Wadi Petroleum Holding Company) ηελ είζνδφ ηνπ σο 
εηαίξνπ θαη ηε δηάλνημε εξεπλεηηθψλ θξεάησλ. 
 
Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε 
θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πε-
ηξειαίνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή 
εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ν επίζεο θξαηηθφο 
φκηινο Ganope ππέγξαςαλ ηέζζεξηο ζπκβάζεηο κε ηδησ-
ηηθνχο νκίινπο, ζπλνιηθήο αμίαο $155 εθαη., γηα ηελ 
έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπ-
ζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφιπν νπέδ, ηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ 
θαη ηε Γπηηθή Έξεκν. Ο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ επί-
ζεο επηρνξεγήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο ηηο 
εηαηξείεο, χςνπο $10,5 εθαη., κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηε-
ζε ηεο δηάλνημεο 30 εξεπλεηηθψλ θξεάησλ. Καηά ηα ζρε-
ηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηδησηηθνί φκηινη πνπ ζα δξαζηεξη-
νπνηεζνχλ είλαη ε ηηαιηθή ΔΝΗ (πεξηνρέο παξαρψξεζεο    
South East Siwa θαη West Razek), ε Merlon Elfayum 
(βνξείσο ηνπ Beni Suef ζηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ), θα-
ζψο θαη νη φκηινη Pacific Oil θαη ZNP (ζηελ πεξηνρή πα-
ξαρψξεζεο Ras El Ush ζηνλ θφιπν νπέδ). 
εκεηψλεηαη ηέινο φηη ν ακεξηθαληθφο πεηξειατθφο 
φκηινο Exxon Mobil, ζην πιαίζην ηεο –γηα πξψηε θνξά- 
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζηελ Αίγππην ζε έξγα έξεπλαο 
θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ, έρεη απνθηήζεη δηθαηψκα-
ηα επί ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ πιεζίνλ ησλ 7 ρηι. ηεηξ. ρη-
ιηνκέηξσλ γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηα νηθφπεδα North 
Marakia Offshore (βνξείσο ησλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο 
ρψξαο) θαη North East El Amriya Offshore (ζην Γέιηα 
Νείινπ). 
 
Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ γηα αλά-
πηπμε θνηηαζκάησλ Δξπζξάο Θάιαζζαο 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πε-
ηξειαίνπ, ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο; δηαγσληζκνχ γηα 
αλάπηπμε ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζη-
θνχ αεξίνπ ζε 10 ζπλνιηθά ππεξάθηηα νηθφπεδα παξαρψ-
ξεζεο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα πνπ είρε πξνθεξχμεη ηνλ 
πεξαζκέλν Μάξηην ν αηγππηηαθφο θξαηηθφο φκηινο 
Ganope, ηα ζρεηηθά έξγα αλαηέζεθαλ ζηνπο νκίινπο 
Chevron, Shell θαη Mubadala Petroleum.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσ-
ζέλ, νη έξεπλεο ζε κία απφ ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο παξα-
ρψξεζεο αλαηέζεθαλ ζηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Chevron, 
ζε κία δεχηεξε ζηνλ νιιαλδηθφ πνιπεζληθφ φκηιν Shell 
θαη ζε κία ηξίηε απφ θνηλνχ ζηε Shell θαη ηνλ εκηξαηηλφ 
φκηιν Mubadala Petroleum. χκθσλα πεγέο ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Πεηξειαίνπ, ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ ππεξάθηησλ 
πεξηνρψλ παξαρψξεζεο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
έξεπλεο πιεζηάδεη ηα 10.000 ηεηξ. ρικ., ελψ ην ζπλνιηθφ 
επελδπηηθφ θφζηνο έξεπλαο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο παξα-
ρψξεζεο εθηηκάηαη θαη’ ειάρηζην ζε $327 εθαη. θαη αλα-
κέλεηαη λα απμεζεί ζε αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα 
εθ’ φζνλ νη αλσηέξσ φκηινη πξνβνχλ ζε αλαθαιχςεηο 
θνηηαζκάησλ.   
 
ε ρακειφηεξα επίπεδα δεθαεηίαο νη αηγππηηαθέο ν-
θεηιέο πξνο μέλεο πεηξειατθέο 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ην χςνο ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ 
ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο ηνπο μέλνπο πεηξειατθνχο 
νκίινπο αλέξρεηαη πιένλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδά ηνπ 
απφ ην 2010, ζπγθεθξηκέλα ζε $900 εθαη. χκθσλα κε 
ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ηηο ελ ιφγσ νθεηιέο, 
ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα απνπιεξψζεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
(2019/20). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο, ζην ηέινο 
ηνπ παξειζφληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, 2018/19 νη εθθξε-
κείο νθεηιέο είραλ κεησζεί ζε $900 εθαη., απφ $1,2 δηζ. 
ην έηνο 2017/18, $2,4 δηζ. ην έηνο 2016/17, $3,4 δηζ. ην 
έηνο 2015/16 θαη $6,3 δηζ. ην έηνο 2011/12. 
 
Αλακελφκελε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθήο δηαζχλ-
δεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ 
χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 
(ΜΔΝΑ), ε γξακκή ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχ-
πηνπ κε ην νπδάλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξ-
γία ηεο ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2020, δηαζέηνληαο αξρηθή 
κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα 50 MW. χκθσλα κε πεγέο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε λέα γξακκή πνπ ζα 
ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα ησλ δχν ρσξψλ θφζηηζε 
EGP509 εθαη. (πεξίπνπ $32 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο 
ηζνηηκίεο) θαη δηαηξέρεη απφζηαζε 1.000 ρικ. Όπσο ζε-
κείσζε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε γξακκή ζα κπνξνχζε 
λα είρε ιεηηνπξγήζεη αξθεηά λσξίηεξα, σζηφζν θαζπζηέ-
ξεζε θπξίσο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ζην νπ-
δάλ.   
 
Η NPPA αλαζέηεη ζηνλ απζηξαιηαλφ φκηιν Worley 
ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θα-
ηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αξρή 
Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ 
(Nuclear Power Plants Authority - NPPA) αλέζεζε πξφ-
ζθαηα ζηνλ απζηξαιηαλφ φκηιν Worley ηελ παξνρή ζπκ-
βνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππξελη-
θήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αη-
γχπηνπ, πνπ ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν 
ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχ-
καηα αλέθεξαλ φηη ε NPPA ζπλεξγάδεηαη επηηπρεκέλα 
κε ηνλ φκηιν Worley απφ ην έηνο 2009, ελψ ε πξφζθαηε 
ζχκβαζε καδί ηνπ ζα έρεη δηάξθεηα έσο ην έηνο 2030.  

 Δ Λ Ι Γ Α  1 4  



 

 

 
Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο   2 0 1 9  

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 
πκθσλία δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ      
Islamic Trade Finance Corporation 
χκθσλα κε πξφζθαηε θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην αη-
γππηηαθφ θξάηνο ππέγξαςε κε ηελ International Islamic 
Trade Finance Corporation (ITFC) –ηνπ νκίινπ ηεο Ηζια-
κηθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (IDB)- ρξεκαηνδνηηθή ζπκ-
θσλία γηα ιήςε δαλείνπ κε επλντθνχο φξνπο, κε ζθνπφ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ 
θαη ηξνθίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. εκεηψλεηαη 
φηη ε ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία εληάζζεηαη ζην 
πιαίζην παιαηφηεξεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηεο 
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ηελ ITFC, ε νπνία είρε ππν-
γξαθεί ζηηο αξρέο ηνπ 2018 θαη πεξηειάκβαλε ζπλνιηθέο 
ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ $3 δηζ. γηα ηε ρξεκαην-
δφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ αγαζψλ (ηξνθίκσλ, ζηηε-
ξψλ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ) απφ ηελ Αίγππην. Όπσο 
αλέθεξε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ITFC, θ. Sonbol, ε 
πξφζθαηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία πεξηιακβάλεη –
πέξαλ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ- θαη ηελ πινπνίεζε 
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο επηρεηξεκα-
ηηθφηεηαο θαη ησλ εμαγσγψλ ζηελ Αίγππην, ζε ζπλεξγα-
ζία κε ηελ αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ 
(EDA).   
 
Κπξψζεθαλ νη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί ηνπ λένπ πξν-
γξάκκαηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηη-
νο Π/Θ θ. Madbouly θχξσζε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπο 
εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, ην νπνίν είρε 
απνθαζηζηεί, εγθξηζεί θαη αλαθνηλσζεί απφ ηελ θπβέξλε-
ζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 θαη πξνβιέπεη θνλδχιηα 
επηδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP6 δηζ. γηα ην ηξέρνλ 
νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) γηα αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο 
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εμαγσγέο απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 
2019. Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκα-
ηα, νη –αξρηθέο ηνπιάρηζηνλ- αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο 
ησλ δηαθφξσλ εμαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο ρψξαο ππήξμαλ 
αλάκηθηεο, κε αξθεηνχο εμαγσγείο λα επηζεκαίλνπλ ηελ 
αλάγθε δηεπθξίληζεο νξηζκέλσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 
λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν πξνζδην-
ξηζκφο ηνπ πψο αθξηβψο ζα απνθαζίδεηαη ην πνζνζηφ 
ειάρηζηνπ εγρψξηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα πξντφλ, πξνθεη-
κέλνπ απηφ λα ζεσξεζεί εγρψξηα παξαγφκελν θαη λα α-
πνιακβάλεη επηδνηήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
Σχπν, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη επηδνηήζεηο έσο 
10% επί ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, κε δηαθν-
ξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο, αλάιν-
γα κε ηνλ θιάδν θαη ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ.   
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο 
Γεθεκβξίνπ ππεγξάθεζαλ 9 ζπλνιηθά ζπκθσλίεο γηα ηελ 
απνδεκίσζε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ην 
αηγππηηαθφ θξάηνο νθείιεη ηελ θαηαβνιή επηδνηήζεσλ 
ζην πιαίζην ηνπ παιαηφηεξνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγηθψλ 
επηδνηήζεσλ. Οη εμαγσγηθέο εηαηξείεο πνπ ππέγξαςαλ ηηο 
σο άλσ ζπκθσλίεο κε ην θξάηνο είλαη –ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα- νη Unilever Mashreq, 
Schneider Electric, Fresh Electric Company for Home  

Appliances, Jotun Paints Middle East, Oriental Weavers, 
Lotus Garments Group, T&C Garments, Herbal Family 
Group θαη Giza Spinning and Weaving Co. Οη ππνγξα-
θείζεο ζπκθσλίεο πξνβιέπνπλ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο 
πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζε πξψηε θάζε ην 20% ησλ ν-
θεηιψλ ηνπ πξνο ηηο σο άλσ εμαγσγηθέο εηαηξείεο έσο ην 
ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, αθφκε 20% εληφο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ην ππφ-
ινηπν 60% εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ εηψλ.  χκθσλα κε δή-
ισζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ην 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ θξαηηθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ηηο σο 
άλσ εηαηξείεο έλαληη νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ επηδνηή-
ζεσλ αλέξρεηαη ζε EGP1,4 δηζ.     
 
ηα $3,49 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ην 
επηέκβξην 2019 
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηη-
θήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο 
Αηγχπηνπ ην επηέκβξην 2019 ζπξξηθλψζεθε θαηά 
28,7% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,49 δηζ. έλαληη 
$4,90 δηζ. ην επηέκβξην 2018. Καηά ηελ CAPMAS, ην 
επηέκβξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξντφλησλ 
πεηξειαίνπ απμήζεθαλ θαηά 5,2%, εθείλεο αξγνχ πεηξε-
ιαίνπ επίζεο θαηά 1,2%, απηέο ελδπκάησλ θαηά 11,7% 
θαη νη εμαγσγέο πιαζηηθψλ θαηά 7,6%. Αληίζηνηρα, νη 
αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ην επηέκβξην κείσ-
ζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο 
ζε $5,86  δηζ. έλαληη $7,33 δηζ. ην επηέκβξην 2018. 
 
Απφθαζε Π/Θ γηα ζχζηαζε επηηξνπψλ απινπνίεζεο 
ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 
εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο νπνίαο ζπζηήλνληαη κφληκεο 
επηηξνπέο ζε ηεισλεηαθά ζεκεία εηζφδνπ αλά ηελ επη-
θξάηεηα ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο 
κεραληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ 
ζα δηέπνπλ ην άλνηγκα, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ εθηεισληζκφ 
εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ. Δθάζηε ησλ 
αλσηέξσ επηηξνπψλ ζα πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο απφ 
ηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία, ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ Δμα-
γσγψλ & Δηζαγσγψλ (GOEIC), ηε λενζχζηαηε Δζληθή 
Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (National Food Safety Au-
thority), ηηο αξκφδηεο Αξρέο θπηνυγεηνλνκηθήο θαη θηελη-
αηξηθήο θαξαληίλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θαζψο 
θαη απφ φπνηεο άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ αξκνδηφ-
ηεηα λα ειέγρνπλ ηηο εηζαγσγέο.  
Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Σξνθίκσλ & Γεσξγίαο ησλ ΖΔ 
(FAO) πξαγκαηνπνίεζε πξφζθαηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ 
ζεκηλαξίσλ πξνο εθπξνζψπνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ, ελεκεξψλνληάο ηνπο ζρε-
ηηθά κε ηε δνκή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Codex Alimentari-
us, θαζψο θαη κε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα θαη 
θαιέο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ζην 
πιαίζην πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηεί πξνο αλάπηπμε ζπ-
ζηήκαηνο ειέγρνπ εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηνλ 
ελδερφκελν θίλδπλν (“risk-based food control system”) 
ζηελ Αίγππην.           
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Άλσ ησλ 5 εθαη. ηφλσλ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξν-
ηηθψλ πξντφλησλ ην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγί-
αο, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Αηγχπηνπ π-
πεξβαίλνπλ ηνπο 5 εθαη. ηφλνπο ην 2019, δεδνκέλνπ φηη, 
έσο ηηο 25/12 είραλ αλέιζεη ήδε ζε 5,4 εθαη. ηφλνπο, πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ αχμεζε θαηά 203.000 ηφλνπο έλαληη 
ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019. Χο θχξηεο θαηεγνξί-
εο εμαρζέλησλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 
2019 αλαθέξνληαη ηα εζπεξηδνεηδή, νη παηάηεο, ηα θξεκ-
κχδηα, ηα ζηαθχιηα, ηα ξφδηα, ην ζθφξδν, ηα mango, νη 
θξάνπιεο, ηα θαζφιηα, νη guavas, ηα αγγνχξηα, νη πηπε-
ξηέο θαη νη κειηηδάλεο.  
 
Πιεξνθνξίεο πεξί επαλέλαξμεο επηζεσξήζεσλ θνξηί-
σλ ζίηνπ ζηα ιηκάληα πξνέιεπζεο 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο επηθαινχκελνο παξάγνληεο ηεο αγν-
ξάο, αλακέλεηαη λα επαλεθθηλήζνπλ νη επηζεσξήζεηο 
θνξηίσλ εηζαγφκελνπ ζηελ Αίγππην ζηηαξηνχ απφ αμησ-
καηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηνπο ιηκέλεο 
πξνέιεπζεο, θαηαξγψληαο έηζη πξνεγνχκελε θπβεξλεηη-
θή απφθαζε, απφ ην 2016, πνπ είρε θαηαξγήζεη ηέηνηνπ 
είδνπο επηζεσξήζεηο ζε ζπλέρεηα ηφηε πηέζεσλ απφ κεγά-
ινπο δηεζλείο πξνκεζεπηέο.  
χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, 
νη ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηηαξηνχ ζηελ 
Αίγππην θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν –απφ ηα 
κέζα Ννεκβξίνπ- αλέξρνληαη ζε 2,75 εθαη. feddans, κεη-
σκέλεο θαηά 13% ζε εηήζηα βάζε θαη πνιχ θάησ απφ ηνλ 
αξρηθφ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 
ζηα 3,5 εθαη. feddans.  

 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Δπηθείκελε ππνγξαθή κλεκνλίνπ κε θηλεδηθφ φκηιν 
Dongfeng γηα παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηελ 
Αίγππην 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ 
Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ηνλ Ηα-
λνπάξην 2020 ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα ππν-
γξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν 
Dongfeng Motor Corporation, κε αληηθείκελν ηελ εθπφ-
λεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηη-
θή θαηαζθεπήο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγπ-
πην. Καηά ηνλ θ. Tawfik, νη φξνη πνπ ζα πεξηιακβάλν-
ληαη ζην κλεκφλην έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί, ελψ έρεη επί-
ζεο ζπκθσλεζεί ε εθπφλεζε πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο απφ ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 
Holding Company for Metallurgical Industries ζρεηηθά 
κε ηε δπλαηφηεηα «εκθχηεπζεο» ησλ παξαγσγηθψλ κεζφ-
δσλ ηεο Dongfeng γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ απην-
θηλήησλ ζηηο γξακκέο παξαγσγήο ηεο αηγππηηαθήο θξαηη-
θήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο El Nasr Automotive Manu-
facturing Company. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη 
γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπλεξγάδεηαη επίζεο ε El 
Nasr Automotive, ελψ θπβεξλεηηθέο πεγέο αλέθεξαλ φηη 
ε ηειηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν απηνθηλεηνβηνκερα-
ληψλ αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί –εθ’ φζνλ φια εμειηρζνχλ 
ηθαλνπνηεηηθά- ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 
2020. Παξάιιεια, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε φηη  

ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ζπ-
λνκηιεί θαη κε άιιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ζπγθεθξη-
κέλα απφ ηελ Ηλδία, ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα, κε ζηφρν ηελ 
αλάπηπμε γξακκψλ παξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ νρεκά-
ησλ ζηελ Αίγππην.   
 
Τπνγξαθή κλεκνλίσλ κε Λεπθνξσζία γηα ζπκπαξα-
γσγή κεραλεκάησλ & θαηαζθεπή ζηιφ   
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 10 
Γεθεκβξίνπ, ζε ζπλέρεηα ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνί-
εζε ν Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar κε 
ηνπο επηθεθαιήο ιεπθνξσζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκί-
ισλ, ππνγξάθεθαλ ηξία κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε αληη-
θείκελν ηε ζπκπαξαγσγή –ζηελ Αίγππην- θνξησηψλ θαη 
βαξέσο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα νδνζηξσζία δξφ-
κσλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, θα-
ζψο επίζεο ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή αγξνηηθνχ εμνπιη-
ζκνχ, αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ ζηιφ. 
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, «ε Αίγππηνο πξν-
ζπαζεί λα αληιήζεη βηνκεραληθή ηερλνγλσζία απφ ηε 
Λεπθνξσζία, ψζηε λα απμήζεη ηνλ φγθν ηεο εγρψξηαο 
βηνκεραληθήο παξαγσγήο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο 
ηηκέο ησλ εγρψξηα θαηαζθεπαδφκελσλ βηνκεραληθψλ 
πξντφλησλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην βαξχ κεραλνινγη-
θφ εμνπιηζκφ». 
 
πκθσλίεο ηεο Αηγχπηνπ κε ην κεγάιν ηαπσληθφ 
φκηιν Toyota Tsusho 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλν-
κηθφο Σχπνο, θνηλνπξαμία ππφ ην κεγάιν ηαπσληθφ φκηιν 
Toyota Tsusho ππέγξαςε κε ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο 
Γηψξπγαο νπέδ ζχκβαζε αμίαο $150 εθαη., κε αληηθεί-
κελν ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα κεηα-
βίβαζε (“BOT”) ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εμππεξέηεζεο 
πινίσλ “RoRo” (“Roll-on / Roll-off”) γηα κεηαθνξηψζεηο 
νρεκάησλ ζην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη. Καηά 
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηελ θνηλνπξαμία πεξηιακβά-
λνληαη επίζεο νη φκηινη Bolloré Transport & Logistics 
(Γαιιία) θαη Nippon Yusen Kaisha (Ηαπσλία), νη νπνίνη 
ζα θαηαζθεπάζνπλ θαη εθκεηαιιεπζνχλ ηνλ ελ ιφγσ ηεξ-
καηηθφ ζηαζκφ, έθηαζεο 270 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ, θαζψο 
θαη πιαηθφξκα κήθνπο 600 κέηξσλ γηα ηελ εηζαγσγή, 
εμαγσγή θαη κεηαθφξησζε πεξίπνπ 800.000 νρεκάησλ 
ζε εηήζηα βάζε. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 
ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ ζα ιακβάλεη εηεζίσο πνζφλ 
$233 εθαη. απφ ηελ θνηλνπξαμία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 
ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ.   
Δπηπιένλ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε 
ζπκθσλία ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο 
(ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ) κε ηνλ 
φκηιν Toyota Tsusho γηα ηελ θαηαζθεπή 240 ρηι. κηθξψλ 
ιεσθνξείσλ θηλνχκελσλ κε θπζηθφ αέξην ζηελ Αίγππην. 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ 
θ. El Tarras, ε παξάδνζε ηνπ πξψηνπ κηθξνχ ιεσθνξείνπ 
πνπ ζα θηλείηαη κε αέξην αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
έσο ηνλ Ηνχλην 2020. 
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πκθσλία ηεο Phosphate Misr κε θηλεδηθνχο νκίινπο 
γηα κνλάδα θσζθνξηθνχ νμένο 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο 
Γεθεκβξίνπ φηη ε –θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ- βηνκεραλία 
παξαγσγήο θσζθνξηθψλ αιάησλ θαη πξψησλ πιψλ γηα 
ηελ παξαγσγή θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, Phosphate 
Misr, ππέγξαςε πξφζθαηα ζπκθσλία αμίαο $842 εθαη. κε 
ηελ θηλεδηθή θξαηηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Chinese 
State Construction Engineering Corporation (CSCEC) 
θαη ηνλ επίζεο θηλεδηθφ φκηιν παξαγσγήο ρεκηθψλ 
Wengfu Group  γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ζπγθξνηήκαηνο 
παξαγσγήο θσζθνξηθνχ νμένο ζηελ πεξηνρή Abu Tartour 
ηεο λνηηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εγθαηα-
ζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ 
αλαθνηλσζέλ, ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ project 
εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $1 δηζ., ελψ ε εηήζηα παξαγσγηθή 
ηνπ δπλακηθφηεηα ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1 εθαη. ηφ-
λνπο θσζθνξηθνχ νμένο.  
 
πκθσλία Αηγχπηνπ κε ηνλ φκηιν JAB γηα αλαπηπμηα-
θά έξγα ζηελ Damietta Furniture City 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Πα-
ξαγσγήο ηεο Αηγχπηνπ ππέγξαςε κε ηνλ –εδξεχνληα ζην 
Λνπμεκβνχξγν, γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ- επελδπηηθφ 
φκηιν JAB Holding Company πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο 
κε αληηθείκελν ηελ απφ θνηλνχ θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηε-
ζε θαη δηαρείξηζε αλαπηπμηαθψλ / επελδπηηθψλ projects 
ζηε λέα βηνκεραληθή πφιε ησλ θιάδσλ μχινπ θαη επη-
πινβηνκεραλίαο, απνθαινχκελε “Damietta Furniture 
City”, έθηαζεο 331 feddans, πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Γα-
κηέηηεο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην 70% ηεο παξαγσγήο 
επίπισλ ηεο Αηγχπηνπ. 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Η Αίγππηνο εμαζθαιίδεη ζέζε ζηελ θαηεγνξία «Γ» 
ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΙΜΟ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Γεθεκβξί-
νπ, ε Αίγππηνο εμαζθάιηζε πξφζθαηα (ζην ηέινο Ννεκ-
βξίνπ) ζέζε ζηελ θαηεγνξία «Γ» ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ναπζηπινΐαο (ΗΜΟ), ζπγθεληξψ-
λνληαο 132 ζεηηθέο ςήθνπο επί ζπλφινπ 165 ςήθσλ. 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 
Μεηαθνξψλ θ. El Wazir ζηελ 31ε ζχλνδν ηεο γεληθήο 
ζπλέιεπζεο ηνπ ΗΜΟ, «ε Αίγππηνο δεζκεχεηαη λα πιν-
πνηεί ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ». Ο θ. 
El Wazir ηφληζε επίζεο φηη «ε Αίγππηνο έρεη ραξάμεη ν-
ινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ 
ηεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, αθν-
ινπζψληαο απνιχησο ηηο δηεζλψο ηζρχνπζεο πξνδηαγξα-
θέο». 
 
Η Αίγππηνο παξαιακβάλεη πξψηε δφζε αηκνκεραλψλ 
απφ ηε General Electric 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Γεθεκ-
βξίνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 
Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ν κεγάινο ακεξηθαληθφο φκηινο 
General Electric παξέδσζε, ζην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεη-
αο, ηελ πξψηε δφζε –πνπ πεξηειάκβαλε 10 αηκνκεραλέο- 
ζην πιαίζην ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ Αίγππην γηα πξνκήζεηα 
100 λέσλ αηκνκεραλψλ θαη αλαβάζκηζε 81 αθφκε, ε 
νπνία είρε ππνγξαθεί ην 2017 θαη έρεη αμία $575 εθαη.  

Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε πξνβιέπεη επίζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πθη-
ζηάκελσλ αηκνκεραλψλ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δε-
κνζηεχκαηα, ε General Electric αλακέλεηαη λα θαηα-
ζθεπάζεη κφλε ηεο ηηο πξψηεο 50 αηκνκεραλέο θαη λα ηηο 
παξαδψζεη ζηελ Αίγππην ζε 5 ζπλνιηθά δφζεηο, ελψ νη 
ππφινηπεο 50 ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ληφ-
πηεο εηαηξείεο.  
εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ηνλ παξειζφληα Ννέκβξην, ε 
αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ζηδεξνδξφκσλ (ENR) ππέ-
γξαςε ζεηξά ζπκβάζεσλ, ζπλνιηθήο αμίαο $466,3 εθαη., 
κε ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Progress Rail (PRL), κε αληη-
θείκελν ηελ πξνκήζεηα 50 αηκνκεραλψλ εληφο πεξηφδνπ 
22 κελψλ, ηε ζπληήξεζε 41 πθηζηάκελσλ αηκνκεραλψλ, 
ηελ αλαβάζκηζε αθφκε 50, αιιά θαη ηελ παξνρή ππεξε-
ζηψλ ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ ζε φιεο ηηο πξνα-
λαθεξζείζεο αηκνκεραλέο γηα πεξίνδν 15εηίαο. 
 
Η Bombardier ζα θαηαζθεπάζεη ηα κέξε ησλ γξακ-
κψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) ην 1ν ηξίκελν 2020 
Όπσο δήισζε πξφζθαηα ν επηθεθαιήο ησλ βξεηαληθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ 
Bombardier θ. Byrne ζηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Μεηαθν-
ξψλ θ. El Wazir, ε Bombardier πξφθεηηαη λα θαηαζθεπά-
ζεη ηα θχξηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο 
ηξνρηάο» (“monorail”) -πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέζνπλ ηα 
δπηηθά πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ (6th of October City) κε ηε 
λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα- θαηά ην πξψην ηξίκελν θαη 
λα μεθηλήζεη ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ηνλ Ηνχλην ηνπ 
2020. Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ 2019 ππε-
γξάθε ε –ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- ζχκβαζε κεηαμχ 
ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bom-
bardier-Orascom-Arab Contractors γηα ηελ θαηαζθεπή 
θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», πξνυ-
πνινγηζκνχ €3 δηζ. 
 
Ο γαιιηθφο φκηινο Alstom απνζχξεηαη απφ ζπκβφιαην 
πξνκήζεηαο βαγνληψλ γηα ην κεηξφ Καΐξνπ 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γε-
θεκβξίνπ φηη ν κεγάινο γαιιηθφο φκηινο ζηδεξνδξνκηθνχ 
εμνπιηζκνχ Alstom απνζχξζεθε πξφζθαηα απφ ηελ νξη-
ζηηθνπνίεζε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο αμίαο €380 εθαη. 
κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, πνπ αθνξνχζε 
ηελ θαηαζθεπή θαη παξάδνζε 32 λέσλ βαγνληψλ πξνο 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο 
θάζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. χκθσλα κε ηα 
δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα πα-
ξαθξαηήζεη ηηο εγγπήζεηο πνπ είρε θαηαβάιεη ε Alstom 
ζην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, σζηφζν δελ 
πξφθεηηαη λα πξνζθχγεη ζε έλδηθα κέζα θαηά ηεο γαιιη-
θήο εηαηξείαο, ειιείςεη δεζκεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ. Όπσο 
ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ζχκβαζε κε ηελ Al-
stom απνηεινχζε κέξνο κεγαιχηεξνπ δηαγσληζκνχ πνπ 
είρε πξνθεξπρζεί ην 2014 θαη αθνξνχζε ηελ πξνκήζεηα 
64 ζπλνιηθά βαγνληψλ. Ζ γαιιηθή Alstom είρε αλαιάβεη 
ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κεηξφ Καΐξνπ κε 32 βαγφληα, ελψ ηα 
ππφινηπα 32 βαγφληα είραλ αλαηεζεί ζηνλ θνξεαηηθφ 
φκηιν Hyundai Rotem, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 
ηηο ζρεηηθέο παξαδφζεηο ην Μάην 2020. 
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Η Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) παξαδίδεη ηε γξακ-
κή 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ ζηνπο εξγνιάβνπο 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δζληθή 
Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) παξέδσζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ ζε θνη-
λνπξαμία θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, απνηεινχκελε 
απφ ηνπο νκίινπο Petrojet, Concord, Arab Contractors & 
Orascom, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ δεκηνπξγίαο ηεο γξακκήο. εκεηψλεηαη φηη ε πξψ-
ηε θάζε ηεο γξακκήο 4 ζα πεξηιακβάλεη 17 ζηαζκνχο θαη 
ζα δηαηξέρεη απφζηαζε 18 ρικ. ζπλδένληαο ηηο πεξηνρέο 
Fustat ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ (Παιαηφ Κάηξν) θαη 6th of 
October City. 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2020 ε Δζληθή Αξρή εξάγ-
γσλ (ΝΑΣ) πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα 
έξγα αλαθαίληζεο ηεο γξακκήο 1 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, θα-
ζψο θαη αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ απηήο. Καηά ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε ΝΑΣ αλαδεηά πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν project, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιάβεη 
ηελ αγνξά λέσλ ζπξκψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πα-
ιαηψλ.  
 
πκθσλία DP World κε θηλεδηθνχο νκίινπο γηα ην 
ιηκάλη ηεο Ain Sokhna 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γε-
θεκβξίνπ φηη ε DP World (Dubai Ports), ν νπνίνο δηαρεη-
ξίδεηαη ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 
θαη έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ επέθηαζήο ηνπ, 
ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ θηλεδηθή θξαηη-
θή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία China State Construction 
Engineering Corporation (CSCEC) θαη ηνλ παγθφζκην 
θνινζζφ ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ λαπηηιίαο θαη logistics, 
θηλεδηθφ φκηιν COSCO (China Ocean Shipping Compa-
ny), κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα ηεο 
Sokhna ψζηε απηφο λα κπνξεί λα θαηαζηεί ε θχξηα πχιε 
γηα ηηο εηζαγσγέο –θπξίσο δνκηθψλ πιηθψλ, αιιά θαη γε-
ληθφηεξα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ- αγαζψλ, πνπ πξννξίδν-
ληαη γηα ηελ ππφ δεκηνπξγία λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.  
 
Τπνγξαθή ρξεκαηνδνηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ αγνξά 
1.300 ξσζηθψλ βαγνληψλ 
ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 
ζηδεξνδξφκσλ ππέγξαςε ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία 
χςνπο €1,02 δηζ. (πεξίπνπ EGP18,28 δηζ.) γηα ηελ αγνξά 
1.300 ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ απφ ην ξσζηθφ φκηιν 
Transmashholding. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 
αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ε θξαηηθή ξσζηθή 
ηξάπεδα Export-Import Bank θαη ε νπγγξηθή Export-
Import Bank ζπκθψλεζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κεξηθψο, 
δηα ησλ αλσηέξσ θεθαιαίσλ, ηελ αγνξά ησλ ελ ιφγσ 
ξσζηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ, ε νπνία ζα θνζηίζεη 
ζπλνιηθά EGP22 δηζ. θαη ζα πεξηιακβάλεη 800 θιηκαηη-
δφκελα βαγφληα θαη 500 βαγφληα κε ζχζηεκα δπλακηθνχ 
εμαεξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε παξά-
δνζε ησλ πξψησλ 60 βαγνληψλ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψ-
ξα ηνλ πξνζερή Μάξηην, ελψ αθφκε 120 αλακέλεηαη λα 
παξαδνζνχλ ζηελ Αίγππην σο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020.        

Η ΠΣ & ε EBRD ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε $1 δηζ. ηελ 
θαηαζθεπή κεηξφ Αιεμάλδξεηαο 
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηα-
θνξψλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ζπκθψλεζαλ λα 
παξάζρνπλ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 
$1 δηζ. κε ζθνπφ ηε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 
δεκηνπξγίαο γξακκήο ππφγεηνπ κεηξφ ζηελ Αιεμάλδξεηα, 
δηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο παιαηφηεξεο πθηζηάκελεο ζηδε-
ξνδξνκηθήο γξακκήο ηνπ Abu Qir. Καηά ηηο ελ ιφγσ πε-
γέο, νη αηγππηηαθέο Αξρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ πα-
ξνχζα θάζε ηελ πεξίνδν ράξηηνο, ην επηηφθην θαη ην ρξν-
λνδηάγξακκα απνπιεξσκήο ησλ αλσηέξσ δαλεηαθψλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ, ελψ ρσξηζηέο ζπλνκηιίεο δηεμάγνληαη 
κε ξσζηθέο, θαλαδηθέο θαη νπγγξηθέο ηξάπεδεο κε ζθνπφ 
ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεησλ δαλείσλ χςνπο $500 εθαη., 
κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ 
έξγνπ, πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέζεη ηελ αλαηνιηθή πεξην-
ρή Abu Qir κε ηελ πεξηνρή Mahatet Misr / Attarin ηεο 
κεζν-δπηηθήο Αιεμάλδξεηαο. Δληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 
ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί δηεζλήο δηαγσλη-
ζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηνπ κεηξφ 
ηεο πφιεο ηεο Αιεμάλδξεηαο. 
 
πκθσλία ησλ αηγππηηαθψλ ηαρπδξνκείσλ κε ηελ 
DHL 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Γεθεκβξί-
νπ, ε εηαηξεία ησλ αηγππηηαθψλ ηαρπδξνκείσλ ππέγξαςε 
πξφζθαηα ζπκθσλία κε ην δηεζλή, γεξκαληθψλ ζπκθεξφ-
λησλ, φκηιν ηαρπκεηαθνξψλ, DHL Express, κε αληηθεί-
κελν ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δη-
επθφιπλζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε νιφθιεξε ηελ 
Αθξηθή. πγθεθξηκέλα, νη δχν εηαηξείεο ζπκθψλεζαλ λα 
παξέρνπλ απφ θνηλνχ ππεξεζίεο κεηαθφξησζεο cargo θαη 
επαλεμαγσγήο θνξηίσλ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ, 
ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο 
λα αλαδείμεη ηε ρψξα ζε δηακεηαθνκηζηηθφ εκπνξεπκαηη-
θφ θφκβν γηα ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν.   
 
Η Δζληθή Αξρή εξάγγσλ πξνθεξχζζεη έξγα 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Γεθεκβξί-
νπ, ε αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) πξν-
ζθάιεζε πξφζθαηα ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο κε 
πςειφ επίπεδν εκπεηξίαο λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο –κε πξνζεζκία ην ηέινο ηνπ 2019- γηα λα αλαιά-
βνπλ ηε δηαρείξηζε, επηζεψξεζε ζρεδίσλ θαη επίβιεςε 
ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξν-
ρηάο» (“monorail”) πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέζνπλ ηα δπ-
ηηθά πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ (6th of October City) κε ηε λέα 
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.  
Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε ΝΑΣ πξν-
θήξπμε δηεζλή δηαγσληζκφ -αλνηθηφ ζε αηγππηηαθέο θα 
ηαπσληθέο εηαηξείεο- γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 
πξσηεχνληνο εξγνιάβνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 
θαηαζθεπήο ηεο ηέηαξηεο γξακκήο κεηξφ ηνπ Καΐξνπ, ε 
πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο νπνίαο ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ηελ ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 
(JICA).  
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Η αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ εγθξίλεη ηε ζπκ-
θσλία ζπγρψλεπζεο Uber-Careem 
Παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ –απαηζηφδνμεο- εθηηκήζεηο 
πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ε αηγππηηαθή 
Αξρή Αληαγσληζκνχ (Egyptian Competition Authority - 
ECA) έδσζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηε ζπγθαηάζεζή ηεο 
ζηελ αλαθνηλσζείζα πιήξε εμαγνξά ηνπ δηθηχνπ ηδησηη-
θήο κεηαθνξάο επηβαηψλ Careem, ζπκθεξφλησλ 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 νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, ε ECA επέβαιε σζηφζν νξηζκέλεο πξνυ-
πνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ, ησλ νδεγψλ 
θαη ησλ επελδπηψλ, νη νπνίεο ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ πξψ-
ηε δηεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο θαη έρνπλ 
ήδε γίλεη απνδεθηέο απφ ηα δχν αλσηέξσ δίθηπα. 
 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
Euromonitor International: Κάηξν & Hurghada κεηα-
μχ ησλ 100 θνξπθαίσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πα-
γθνζκίσο 
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νκίινπ ε-
ξεπλψλ αγνξάο Euromonitor International, ην Κάηξν θαη 
ε Hurghada ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 100 θνξπ-
θαίσλ πφιεσλ παγθνζκίσο απφ απφςεσο επηζθέςεσλ 
μέλσλ ηνπξηζηψλ, γηα ην έηνο 2019. πγθεθξηκέλα, ην 
Κάηξν θαηέρεη θέηνο ηελ 42ε ζέζε παγθνζκίσο, βειηηψ-
λνληαο θαηά 5 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηνπ έλαληη ηνπ 2018, 
δεδνκέλνπ φηη νη αθίμεηο απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθαλ 
θαηά 18,3% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα 6,8 εθαη. 
άηνκα ην 2019. Ζ Hurghada θαηέιαβε εμάιινπ ηελ 82ε 
ζέζε ην 2019, εηζεξρφκελε έηζη ζηνπο 100 θνξπθαίνπο 
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Δθηίκεζε ηεο Euromonitor 
είλαη φηη νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αιιά θαη ε πξφζθαηα νινθιε-
ξσζείζα επέθηαζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Hurghada, έρνπλ 
απμήζεη ζεκαληηθά θέηνο ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ην 
εμσηεξηθφ, θαηά πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 41%. Καηά ηελ 
Euromonitor, ε Αίγππηνο παξακέλεη ην 2019 ν πιένλ δε-
κνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηεο Αθξηθήο, ελψ ην 
Κάηξν είλαη ε ηέηαξηε πιένλ πνιπζχρλαζηε –απφ πιεπ-
ξάο ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ- πφιε ηεο επξχηεξεο πεξην-
ρήο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο.  
 
Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
Αηγχπηνπ γηα ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
(CBE) αλέιαβε πξφζζεηε, ρσξηζηή πξσηνβνπιία, ζπλν-
ιηθνχ χςνπο ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ EGP50 δηζ., γηα 
ηελ ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Πην ζπ-
γθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα πνπ ζα πινπνηήζεη ε CBE ζα 
επηηξέςεη ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα 
απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ρακειφηνθα δάλεηα κε ζθνπφ 
ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 
ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκη-
θά δεκνζηεχκαηα, ε απφθαζε γηα παξνρή πξφζζεησλ 
εληζρχζεσλ απφ ηε CBE ζηνλ εγρψξην ηνπξηζηηθφ θιάδν 
είρε ιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ πξφζθαηνπ World Youth  

Forum πνπ έιαβε ρψξα ζην Sharm El-Sheikh, ε δε πιν-
πνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσ-
ζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ πξν-
βιέπεη ην πξφγξακκα, πεξηιακβάλνληαη ε νηθνλνκηθή 
βνήζεηα θαη ε κεξηθή –θαηά ην ήκηζπ- απαιιαγή απφ 
ρξέε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δχ-
ζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε πεξηνρέο ηεο ρεξζνλή-
ζνπ ηλά, θαζψο θαη ε απαιιαγή ηδησηψλ πνπ απαζρν-
ινχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη αληηκεησπίδνπλ νηθν-
λνκηθέο δπζθνιίεο, απφ ηελ πιεξσκή ηφθσλ επί δαλείσλ 
πνπ έρνπλ ιάβεη.    
 
Η Αίγππηνο αλαθεξχζζεηαη θνξπθαίνο αλαδπφκελνο 
πξννξηζκφο γηα ην 2020 απφ ηελ USTOA 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Έλσζε Ακεξηθαλψλ Σνπξηζηη-
θψλ Πξαθηφξσλ (USTOA), ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγ-
καηνπνίεζε, αλαθήξπμε ηελ Αίγππην, καδί κε ηηο Κξναηί-
α θαη Κνινκβία, σο θνξπθαίνπο αλαδπφκελνπο ηνπξηζηη-
θνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2020. χκθσλα κε ζρεηηθή δή-
ισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο USTOA, θ. Dale, «πξφθεηηαη 
γηα ζεακαηηθή επηζηξνθή ηεο Αηγχπηνπ κεηαμχ ησλ θν-
ξπθαίσλ παγθνζκίσο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, κε εμαη-
ξεηηθά απμεκέλε ειθπζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ηα-
μηδησηψλ, πνζνζηφ 60% ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ ειηθηα-
θή νκάδα άλσ ησλ 51 εηψλ θαη πνζνζηφ 20% ζηελ ειηθη-
αθή νκάδα 35-50 εηψλ». 
 

ΟΤΓΑΝ 
ε 1,5 ηξηζ. ζνπδαληθέο ιίξεο εθηηκψληαη ηα πεξηνπζη-
αθά ζηνηρεία ηνπ θφκκαηνο ηνπ έθπησηνπ πξνέδξνπ 
Al-Bashir 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο πνπ είδαλ πξφζθαηα ην θσο ηεο 
δεκνζηφηεηαο, ην χςνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θφκκαηνο “National Congress Party” ηνπ έθπησηνπ πξνέ-
δξνπ Al-Bashir, πνπ θπβέξλεζε ην νπδάλ επί ηξηαθν-
ληαεηία, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,5 ηξηζ. ζνπδαληθέο ιίξεο. 
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελ 
ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ είρε ηε κνξθή θαηα-
ζέζεσλ ζε ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, έρεη ήδε αλαιεθζεί απφ 
ηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ή εκβαζζεί ζε ηδηψηεο, 
εηαηξείεο, κέιε θαη αμησκαηνχρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
έθπησην θαζεζηψο. Οη ίδηεο εθηηκήζεηο αλέθεξαλ φηη ην 
έθπησην θαζεζηψο πψιεζε κεγάιν αξηζκφ νρεκάησλ, 
αιιά θαη κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ (Ζ/Τ) ζε ηδηψηεο 
εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο, κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζή 
ηνπο.  
 
Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην νπ-
δάλ ην Ννέκβξην 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξε-
ζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην 
2019 θαηέγξαςε εθ λένπ αχμεζε ζην επίπεδν ηνπ 
60,67%, έλαληη 57,7% ηνλ Οθηψβξην, 53,35% ην επηέκ-
βξην θαη 53,13% ηνλ Αχγνπζην.  
 
ε $5 δηζ. εθηηκψληαη ηα εηήζηα έζνδα απφ ηηο πσιή-
ζεηο ζνπδαληθνχ ρξπζνχ 
χκθσλα κε πεγέο ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, ην χςνο 
ηεο εηήζηαο εγρψξηαο παξαγσγήο ρξπζνχ εθηηκάηαη φηη 
θπκαίλεηαη κεηαμχ 120 θαη 200 ηφλσλ, ελψ ηα έζνδα απφ 
ηηο πσιήζεηο απηνχ εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ $5 δηζ. εηεζί-
σο. Δπηπιένλ, νη ζπλνιηθά απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν  
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νξπρείσλ ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα 
άηνκα.  
 
ε θαηαγξαθή βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζα πξνρσξή-
ζεη ε θπβέξλεζε 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην 
ζνπδαληθφ Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε φηη πξφ-
θεηηαη λα μεθηλήζεη ηελ πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ βην-
κεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, 
κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε απηψλ θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησ-
πίδνπλ αξθεηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο, θαζψο επίζεο ηελ 
ππνβνήζεζε ηεο επέθηαζεο, αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαθα-
ηαζθεπήο εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ, κε απψηεξν ζθνπφ 
ηελ ηφλσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο απα-
ζρφιεζεο. 
 
Έγθξηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 
2020 
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε ελέθξηλε 
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020, ν νπνίνο αλακέ-
λεηαη λα παξνπζηάζεη έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ 73 δηζ. 
ζνπδαληθψλ ιηξψλ (πεξίπνπ $1,62 δηζ.), φπσο αλαθνίλσ-
ζε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ο λένο πξνυπν-
ινγηζκφο ζηνρεχεη ζε έζνδα χςνπο 568,3 δηζ. ιηξψλ 
(πεξίπνπ $12,63 δηζ.), ελψ πεξηιακβάλεη απμεκέλεο θξα-
ηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. χκθσ-
λα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην θπβεξλεηηθφ ζρήκα ζπκ-
θψλεζε λα αλαβάιεη γηα δηάζηεκα ηξηκήλνπ ηε ζρεδηαδφ-
κελε άξζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, έσο 
ην Μάξηην ηνπ 2020.     
 

 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου 

Σας εύχεται έμα ευτυχισμένο και  
δημιουργικό 2020, με υγεία και αγάπη 

για εσάς, τις οικογέμειες  
και όλους τους αγαπημένους σας  

 
Παμτελής Γκάσιος 
Δημήτρης Χρήστου 
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ 

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

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

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

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

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ  
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 

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

Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 
E-mail: greekchamber@link.net  
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Event: Digi Sign & Digi Tex Exhibition 

Duration: 8-10/1/2020 

Tel. & Fax:  +(202) 3335-7494 -3761-2758, fax: +(202) 3716-7898   

Website, e-mail: 
http://www.digisignafrica.com, info@digisignafrica.com, 
info@mtffairs.com      

Organizer: Middle East Trade Fairs Co. 

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

Event: PLASTEX 2020 

Duration: 9-12/1/2020 

Tel.:  
 +(20) 1001381908 (Ahmed Mostafa, Project Manager), +
(971) 5 4583 7711 (Raed El Forkh, Project Manager) 

Website, e-mail: 
https://www.plastex-online.com, ahmed@acg-itf.com, 
RaedElForkh@dmgevents.com    

Organizer : DMG Events Middle East, ACG ITF 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: EGYPT PETROLEUM SHOW - EGYPS 

Duration: 11-13/2/2020 

Tel.: 

 +(202) 2753-8401, +(20) 100-1783246 (Ms. Noha Kabba-
ni, Project Manager)                                                                
Official Representative for Greece: Paul Kyriazis 
Tel.: +(30) 210-9616-109, +(30) 6932-336149   

Website, e-mail: 
https://www.egyps.com, noha-egyps@acg-itf.com, 
egyps.sales@dmgevents.com, 
egyps.conference@dmgevents.com, paulkyriazis@pmk.gr 

Organizer: DMG Events Middle East 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: ISF North Africa 

Duration: 13-15/2/2020 

Tel.:  +(971) 4 587-8627, +(20) 2269-4848, +(20) 110 0232318 

Website, e-mail: https://www.isf-northafrica.com, info@atexinternational.com  

Organizer: ATEX International Exhibitions, Zain Exhibitions Co.            

Location: 
Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall 
4)     

Event: Defile Kids Exhibition 

Duration: 14-16/2/2020 

Tel. & fax:  + (202) 2401-9488, fax: + (202) 2403-5345  

Website, e-mail: http://defiledegypte.com/main.htm, info@defiledegypte.com  

Organizer: Defile D'Egypte Co. 

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

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 


