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Α. Μαθξαλδξένπ 

Π. Γθάζηνο 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ  ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,14 δηζ. ην Μάην 2018 

ην ηέινο Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ αλήι-

ζαλ ζε $44,14 δηζ., έλαληη $44,03 δηζ. ζην ηέινο Απξηιίνπ, $42,61 δηζ. ζην ηέινο 

Μαξηίνπ θαη $42,52 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηη-

θά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ επαλέιζεη ην ηειεπηαίν ελδεθάκελν ζε ηζηνξηθά 

πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011. 

 

Απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 11,45% ην Μάην 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δεί-

θηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάην 2018 πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε έλαληη ηνπ Α-

πξηιίνπ, αλεξρφκελνο ζε 11,45% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 13,12% ηνλ Απξίιην, 13,32% 

ην Μάξηην, 14,4% ην Φεβξνπάξην θαη 17,07% ηνλ Ηαλνπάξην. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο 

κεηψζεθε επίζεο ην Μάην 2018 ζην επίπεδν ηνπ 11,09% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 

11,62% ηνλ Απξίιην, 11,59% ην Μάξηην, 11,88% ην Φεβξνπάξην θαη 14,35% ηνλ Ηα-

λνπάξην. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο δηε-

ηίαο, νη νπνίνη, φπσο εθηηκνχλ εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, παξέρνπλ έλα πεξηζψ-

ξην λνκηζκαηηθήο αζθάιεηαο ελ φςεη ησλ πεξηθνπψλ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαπ-

ζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα ππξνδνηήζνπλ απμήζεηο ηηκψλ ζηηο αξρέο ηνπ 

πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ Ηνχιην 2018. 

 

Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζηα $82,9 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2017  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2017 ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο αλεξρφηαλ ζε $82,9 δηζ., έλαληη 

$80,8 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2017. Καηά ηε CBE, ην αηγππηηαθφ ρξένο πξνο μέ-

λνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 

2017 θαηά 11%, αλεξρφκελν ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ζε $26 δηζ., έλαληη $23,4 δηζ. ζην 

ηέινο επηεκβξίνπ. Δπηπιένλ, ην αηγππηηαθφ ρξένο πξνο ρψξεο ηεο Λέζρεο Παξηζίσλ 

απμήζεθε ζε $4,1 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017, έλαληη $3,8 δηζ. ζην ηέινο επηεκ-

βξίνπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην 86,6% ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο Αηγχ-

πηνπ είλαη κεζν-καθξπξφζεζκνπ ραξαθηήξα, αλεξρφκελν ζε $71,8 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 

2017 (αχμεζε 4,4% έλαληη ηνπ ηέινπο επηεκβξίνπ). Απφ ηελ άιιε, ην βξαρππξφζε-

ζκν εμσηεξηθφ ρξένο κεηψζεθε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017 ζε $11,1 δηζ., έλαληη 

$12,1 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ.  

χκθσλα εμάιινπ κε δήισζε ηνπ (ηέσο) Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Garhy ζηηο 

αξρέο Ηνπλίνπ, κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία, ην δεκφζην ρξένο ηεο Αηγχπηνπ 

αλέξρεηαη ζην επίπεδν ησλ EGP3,4 ηξηζ. (πεξίπνπ $190 δηζ.) θαη παξνπζηάδεη πεξαηηέ-

ξσ απμεηηθέο ηάζεηο.  



 

 

ην επίπεδν ησλ EGP3,414 ηξηζ. ην εζσηεξηθφ ρξένο 

ηεο Αηγχπηνπ (12.2017)  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κε-

ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην εζσηεξηθφ ρξένο 

ηεο ρψξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP3,414 ηξηζ. ζην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2017, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 83,8% ηνπ 

ΑΔΠ, έλαληη επηπέδνπ EGP3,052 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκ-

βξίνπ 2016 (πνπ αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 88% ηνπ ΑΔΠ). 

Σν ρξένο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αληηζηνηρνχζε ζην 

ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017 ζε EGP2,894 ηξηζ., αληηπξνζσπεχ-

νληαο ην 84,7% ηνπ ζπλνιηθνχ εζσηεξηθνχ ρξένπο, απμε-

κέλν θαηά EGP297,35 δηζ. έλαληη ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 

2016.  

 

Έγθξηζε πξφζζεησλ πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε πξφζθαηα πξφζζεηεο 

πηζηψζεηο χςνπο EGP70 δηζ. γηα ηελ θάιπςε θξαηηθψλ 

δαπαλψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, εθ ησλ νπνίσλ πηζηψζεηο EGP50 δηζ. ζα δηαηεζνχλ 

ζε δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη πηζηψ-

ζεηο EGP20 δηζ. ζε δαπάλεο επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ θαη 

βαζηθψλ αγαζψλ. εκεηψλεηαη φηη ν αλαζεσξεκέλνο ζηφ-

ρνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο αλέξρεηαη ζε 10,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πξνεγνχκελνπ 

ζηφρνπ ειιείκκαηνο 9,8% ηνπ ΑΔΠ. χκθσλα κε ηελ θπ-

βέξλεζε, ε ειαθξά δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο νθείιεηαη 

θπξίσο ζηηο απμεκέλεο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, θα-

ζψο θαη ζηα απμεκέλα θφζηε εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο.     

 

Δπίηεπμε πξσηνγελνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο 

ην έηνο 2017/18 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ (ηέσο) Τπνπξγνχ Οηθνλνκη-

θψλ θ. Al-Garhy, απφ ηα ζηνηρεία ελδεθακήλνπ ηεο εθηέιε-

ζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2017/18) πξνθχπηεη φηη, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ πε-

ξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα, έρεη επηηεπρζεί πξσηνγελέο δε-

κνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ EGP1,9 δηζ., 

έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο χςνπο EGP49 δηζ. θαηά 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016/17. Ζ 

εμέιημε απηή, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ θ. Al-Garhy αληη-

θαηνπηξίδεη ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ζπκβαδίδεη κε ην ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο γηα επίηεπμε κηθξνχ πξσηνγελνχο πιεφλαζκα 

ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο.  

 

Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018/19 απφ ην θνηλνβνχιην 

ηηο 5/6, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19), θα-

ζψο επίζεο θαη ην πεληαεηέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ αλα-

πηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2017

-2022. Τα έζοδα ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ προζετούς οικο-

λνκηθνχ έηνπο αλέξρνληαη ζε EGP989,2 δηζ., ελψ νη δαπά-

λεο ζε EGP1,42 ηξηζ. Όζνλ αθνξά ην πεληαεηέο αλαπηπμηα- 

θφ πξφγξακκα, απηφ ζηνρεχεη, έσο ην 2022, ζηελ 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε 8%, ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ επελδχζεσλ ζην ΑΔΠ ζε 

25,6%, ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζην επίπεδν ησλ $11 δηζ., ζηελ 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά 131% ζε 

δηάζηεκα ηεηξαεηίαο ψζηε λα θζάζνπλ ην επίπεδν 

ησλ EGP1,4 ηξηζ. ην 2022, θαζψο επίζεο ζηελ ηα-

ρεία κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ζηελ 

αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ρψ-

ξαο ζε επίπεδα άλσ ησλ $50 δηζ. 

 

Αηγππηηαθά ζηνηρεία εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ έηνπο 

2017 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο 

αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), νη 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 εκθαλί-

ζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 14,8% θαη αλήιζαλ ζε 

$25,9 δηζ., έλαληη $22,56 δηζ. ην 2016, ελψ νη εηζα-

γσγέο παξνπζηάζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 8,7% θαη 

αλήιζαλ ην 2017 ζε $63,36 δηζ., έλαληη $69,37 δηζ. 

ην 2016. Ωο θνξπθαίεο γεσγξαθηθέο δψλεο πξννξη-

ζκνχ ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ην 2017 θαηαγξά-

θεθαλ απφ ηελ CAPMAS ε Δ.Δ. (αηγππηηαθέο εμα-

γσγέο $12,95 δηζ.), ε Αζία ($9,79 δηζ.), ε Αθξηθή 

($3,62 δηζ.) θαη ε Β. Ακεξηθή ($1,44 δηζ.). εκεηψ-

λεηαη φηη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο αξαβηθέο 

ρψξεο αλήιζαλ ην 2017 ζε $9,62 δηζ., εθ ησλ ν-

πνίσλ $5,12 δηζ. θαηεπζχλζεθαλ πξνο ρψξεο ηνπ 

Κφιπνπ. Κνξπθαίεο ρψξεο απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ 

αηγππηηαθψλ πξντφλησλ αλαδείρζεθαλ ην 2017 ηα 

ΖΑΔ ($2,74 δηζ.), ε Ηηαιία ($2,2 δηζ.), ε Σνπξθία 

($1,86 δηζ.), ε . Αξαβία ($1,55 δηζ.) θαη ε Βξεηα-

λία ($1,32 δηζ.). 

 

Αηγππηηαθά ζηνηρεία εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 1νπ 

εμακήλνπ έηνπο 2017/18 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο 

αηγππηηαθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (CBE), ν φγθνο 

ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017/2018 (Ηνπι.-Γεθ. 2017) αλήιζε ζε $42,85 δηζ., 

απμεκέλνο θαηά 7,4% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ εμα-

κήλνπ ηνπ έηνπο 2016/17 ($39,91 δηζ.). Οη εμαγσγέο 

ηεο Αηγχπηνπ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ην πξψην 

εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18 θαηά 15,4%, αλεξρφκε-

λεο ζε $12,05 δηζ., έλαληη $10,45 δηζ. ην αληίζηνηρν 

εμάκελν ηνπ έηνπο 2016/17. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη εηζαγσγέο παξνπζηάζηεθαλ ην πξψην εμάκελν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 ειαθξά απμεκέλεο 

θαηά 4,5% θαη αλήιζαλ ζε $30,8 δηζ., έλαληη $29,46 

δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2016/17. Ωο 

θνξπθαίνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18, κε 

βάζε ηνπο φγθνπο ηνπ δηκεξνχο ηνπο εκπνξίνπ κε ηε 

ρψξα, θαηαγξάθεθαλ απφ ηε CBE ηα ΖΑΔ ($3,02 
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δηζ.), ε Κίλα ($2,69 δηζ.), νη ΖΠΑ ($2,34 δηζ.), ε . Αξα-

βία ($2,33 δηζ.), ε Ηηαιία ($2,04 δηζ.), ε Γεξκαλία ($1,99 

δηζ.), ε Βξεηαλία ($1,98 δηζ.), ε Ρσζία ($1,68 δηζ.), ε 

Διβεηία ($1,49 δηζ.), ε Γαιιία ($1,36 δηζ.), ε Σνπξθία 

($1,32 δηζ.), ε Ηλδία ($1,29 δηζ.) θαη ε Βξαδηιία ($1 δηζ.). 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Οξθσκνζία δεχηεξεο ζεηείαο Πξνέδξνπ Al Sisi 

ηηο 2/6, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi νξθίζηεθε ε-

λψπηνλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ γηα ηε δεχηεξε πξνεδξηθή ηνπ 

ζεηεία, έπεηηα απφ ηηο εθινγέο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξ-

ηίνπ. ηελ νκηιία πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο 

δεχηεξεο ζεηείαο ηνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο έδσζε η-

δηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, 

γηα ηνπο νπνίνπο αλέθεξε φηη ζα βξίζθνληαη ζηελ θνξπ-

θή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, ελψ πξνα-

λήγγεηιε ηελ πινπνίεζε ζεηξάο κεγάισλ εζληθψλ αλα-

πηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππν-

δνκψλ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο.       

 

Γηνξηζκφο λένπ Π/Θ - λέν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην  

ηηο 7/6, ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi δηφξηζε 

λέν Π/Θ ηεο ρψξαο ην κέρξη ηψξα Τπνπξγφ Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θ. Madbouly, θαηφπηλ ηεο παξαίηεζεο, ζηηο 

5/6, ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο κε Π/Θ ηνλ θ. Is-

mail. εκεηψλεηαη φηη ν θ. Madbouly είρε αλαπιεξψζεη 

ζην ηέινο ηνπ παξειζφληνο έηνπο ηνλ ηέσο Π/Θ θ. Is-

mail, έλεθα αζζέλεηαο θαη απνπζίαο ηνπ απφ ηνλ πξσζπ-

πνπξγηθφ ζψθν επί πεξίπνπ δίκελν. ηηο 14/6 νξθίζηεθε 

ην λέν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζην νπνίν έρνπλ αληηθαηα-

ζηαζεί αξθεηνί ππνπξγνί κε ραξηνθπιάθηα νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαιακ-

βάλεη ν θ. Mohamed Maait αληηθαζηζηψληαο ηνλ θ. Amr 

Al-Garhy, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλα-

ιακβάλεη ν θ. Amr Nassar αληηθαζηζηψληαο ηνλ θ. Tarek 

Kabil, ελψ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο αλαιακβάλεη ν θ. 

Ezz Eldin Abo Stet αληηθαζηζηψληαο ηνλ θ. Abdul 

Moneim El-Banna. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ 

& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο αλαιακβάλεη ν θ. Amr 

Sameeh Talat, ην Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ν θ. 

Younis El-Masry, ην Τπνπξγείν Τγείαο ε θα Hala 

Zayed, ην Τπνπξγείν Σνπηθήο Αλάπηπμεο ν θ. 

Mahmoud Sharwei, ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξή-

ζεσλ ν θ. Hisham Tawfeek θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάι-

ινληνο ε θα Yasmeen Fouad. ηηο ζέζεηο ηνπο παξακέ-

λνπλ νη Τπνπξγνί Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 

θα Sahar Nasr, Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, Μεηαθνξψλ θ. 

Hisham Arafat, Πξνγξακκαηηζκνχ θα Hala El-Saeed, 

Ζιεθηξη-ζκνχ θ. Mohamed Shaker, Σνπξηζκνχ θα Ra-

nia El-Mashat, ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. Mohamed 

Al-Assar θαη Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Δζσηεξηθνχ Δ-

κπνξίνπ θ. Ali Meselhy, ελψ ν Π/Θ θ. Madbouly δηαηε- 

ξεί ην ραξηνθπιάθην Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο.     

 

Πξψηε ζπλεδξίαζε λένπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηηο 20/6 ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ην λέν ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην, ππφ ηνλ Π/Θ θ. Madbouly. Απφ πιεπξάο θχ-

ξησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο λέαο θπβέξ-

λεζεο επηζεκάλζεθαλ ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ πνιηηψλ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε κέζνπο εηήζηνπο 

ξπζκνχο 7%, ε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 

θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ζε βηψζηκα επίπεδα θαη ε πξνο ηνχην άζθεζε εληαηηθψλ 

ειέγρσλ ζηηο ηηκέο θαη ηηο αγνξέο θαηά ηξφπν ψζηε λα 

θαηαπνιεκψληαη νη κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ε 

ρεηξαγψγεζε ησλ ηηκψλ. Δπίζεο, ε βειηίσζε ησλ ζπζηε-

κάησλ ςεθηαθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ εηδηθφηε-

ξα φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσ-

ληθήο πξνζηαζίαο, ε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεη-

ξήζεσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ δεκηνγφλσλ κνλάδσλ, ε ζηήξημε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο.     

 

πλέληεπμε ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Maait 

χκθσλα κε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηελ εκεξή-

ζηα εθεκεξίδα Al-Ahram ν λένο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

ηεο Αηγχπηνπ, θ. Maait, ε θπβέξλεζε έρεη κέρξη ηψξα 

πινπνηήζεη άλσ ηνπ 85% ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκη-

θψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηα νθέιε απφ ην νπνίν πεξηιακβά-

λνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηε δηαηήξεζε ησλ ζπλαιιαγκαηη-

θψλ απνζεκάησλ ζε βηψζηκα επίπεδα θαη ηε κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ θξαηηθνχ δαλεη-

ζκνχ. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ πεξηθνπψλ ησλ θξα-

ηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ θχκαηνο απ-

μήζεσλ ζηηο ηηκέο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν 

θ. Maait επηζήκαλε φηη ην πξφζθαηα πηνζεηεζέλ παθέην 

απμήζεσλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαη άιισλ κέηξσλ θνη-

λσληθήο πξνζηαζίαο θαη αλαθνχθηζεο ησλ επάισησλ 

νηθνλνκηθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηνρεχεη αθξηβψο 

ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ σο 

άλσ απμήζεσλ. Ο Τπνπξγφο θάιεζε εμάιινπ ηνπο Αηγχ-

πηηνπο λα αλαινγηζηνχλ ην πφζν ρξήζηκε κπνξεί λα θα-

ηαζηεί ε πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, θαζψο ηα 

εμνηθνλνκνχκελα θξαηηθά θνλδχιηα ζα κπνξέζνπλ λα 

δηνρεηεπζνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε εθείλσλ ησλ θιάδσλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε ζηήξημεο, φπσο ε εθπαί-

δεπζε, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε θνηλσληθή ζηέγα-

ζε, αληί απιψο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ εγρψξηα θαηαλά-

ισζε θαπζίκσλ.   
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Παθέην νηθνλνκηθψλ κέηξσλ αλαθνχθηζεο χςνπο 

EGP15 δηζ. εηνηκάδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε εηνηκάδεη παθέην κέηξσλ, χςνπο 

EGP15 δηζ., γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ νηθνλνκηθά αζζε-

λέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλακελφκελσλ πξφζζεησλ 

πεξηθνπψλ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καηά ηα δεκν-

ζηεχκαηα, ην παθέην ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσλη-

θήο πξνζηαζίαο αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν θαη λα μεθη-

λήζεη λα δηαηίζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκη-

θνχ έηνπο, ηνλ πξνζερή Ηνχιην. εκεηψλεηαη φηη θαη πέξ-

ζη, ζηα κέζα ηνπ έηνπο, ιίγν πξηλ ηελ αξρή ηνπ ηξέρν-

ληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε 

πηνζεηήζεη παθέην κέηξσλ αλαθνχθηζεο χςνπο EGP85 

δηζ., πξνηνχ πξνβεί ζε πεξηθνπέο ησλ επηδνηήζεσλ πνπ 

νδήγεζαλ ζε απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

εηξά λέσλ κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-

θφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ήδε 

ζηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ λέσλ κέηξσλ γηα ην λέν νη-

θνλνκηθφ έηνο, κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ελ φςεη ησλ επη-

θείκελσλ πεξηθνπψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζη-

κα θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. πγθεθξηκέλα, ζεζκνζε-

ηήζεθε ε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ απφ ηνλ Ηνχιην 2018 

θαηά 15%, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο 

ζχληαμεο, ζην επίπεδν ησλ EGP750, έλαληη EGP500 

πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. Δπηπιένλ, πηνζεηήζεθε ε εηή-

ζηα αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 

7%, ζπλ κία έθηαθηε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% επί 

ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ηνπο, θαζψο επίζεο ε εηήζηα αχμε-

ζε ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ππαιιήισλ ηνπ επξχηεξνπ δε-

κφζηνπ ηνκέα θαηά 10%. Σέινο, ε θπβέξλεζε πξνρψξε-

ζε ζε αχμεζε ηνπ νξίνπ αθνξνιφγεηνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

EGP8.000 έλαληη EGP7.200 πνπ ίζρπε θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο.     

 

Απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ λεξνχ απφ ην Μάην 2018 

χκθσλα κε θπβεξλεηηθή απφθαζε ηελ νπνία πξνζππέ-

γξαςε πξφζθαηα ν (ηέσο) Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Ismail, απμά-

λνληαη αλαδξνκηθά απφ ην Μάην ηξέρνληνο έηνπο ηα ηέιε 

παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρέηεπζεο, θαηά πνζνζηά 

πνπ θζάλνπλ έσο θαη ην 46,5% ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνε-

γνπκέλσο ηζρχνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα λέα ηέιε νηθη-

αθήο πδξνδφηεζεο ζα θπκαίλνληαη απφ EGP0,65 έσο 

EGP3,15 αλά θ.κ. αλάινγα κε ην χςνο ηεο θαηαλάισζεο 

(έλαληη EGP0,45 έσο EGP2,15 κέρξη ηψξα), ελψ ηα ηέιε 

απνρέηεπζεο ζα αλέξρνληαη ζε 75% ησλ ηειψλ πδξνδφ-

ηεζεο, έλαληη 63% πξνεγνπκέλσο. Σα λέα ηέιε πδξνδφ-

ηεζεο γηα εηαηξηθή ρξήζε ζα θπκαίλνληαη απφ EGP3,30  

έσο EGP10 αλά θ.κ. αλάινγα κε ην βηνκεραληθφ θιάδν 

θαη ην χςνο ηεο θαηαλάισζεο, ελψ ηα ηέιε απνρέηεπζεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζα αλέξρνληαη ζε 98% ησλ ηειψλ 

πδξνδφηεζεο. 

 

Αλαθνίλσζε απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

ηηο 12/6, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ αλα-

θνίλσζε απμήζεηο ζηηο ηηκέο δηάζεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο απφ ηνλ Ηνχιην 2018, ζην πιαίζην ησλ εθαξ-

κνδφκελσλ πεξηθνπψλ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχ-

καηα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ απμήζεσλ πνπ αλαθνηλψ-

ζεθαλ ζα θζάζεη ην 26% θαηά κέζν φξν. Καηά ηνλ νη-

θνλνκηθφ Σχπν, νη κέζεο απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα ειε-

θηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ αλακέλεηαη λα αλέι-

ζνπλ ζε 20,9%, ελψ εθείλεο ζηα ηηκνιφγηα ξεχκαηνο ησλ 

ελεξγνβφξσλ βηνκεραληψλ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 

41,8%. ε ζρεηηθφ δηάγγεικά ηνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφε-

δξνο θ. Al Sisi θάιεζε ηνλ αηγππηηαθφ ιαφ λα ππνκείλεη 

ηηο απαξαίηεηεο λέεο πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηή-

ζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα.       

 

Απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ εηζηηεξί-

σλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

Σν άββαην 16/6 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε, 

φπσο αλακελφηαλ, λέεο απμήζεηο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ 

δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ, ζην πιαίζην ησλ εθαξκνδφκε-

λσλ πεξηθνπψλ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ κε βάζε ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο έλαληη ηνπ ΓΝΣ. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ ηξίηε θνξά πνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνρσξά 

ζε πεξηθνπέο ησλ επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ απφ ην Ννέκ-

βξην 2016, νπφηε ε αηγππηηαθή ιίξα ηέζεθε ζε θαζεζηψο 

ειεχζεξεο δηαθχκαλζεο. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκη-

θά δεκνζηεχκαηα βαζηζκέλα ζε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Πεηξειαίνπ, νη ελ ιφγσ λέεο πεξηθνπέο επηθέξνπλ 

απμήζεηο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο, ηεο ηάμεσο ηνπ 67% φζνλ 

αθνξά ην πγξαέξην νηθηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 

ζε θηάιεο, ηνπ 37,6% γηα ην θπζηθφ αέξην θαχζηκν απ-

ηνθηλήησλ, ηνπ 51% γηα ηε βελδίλε 80 νθηαλίσλ, ηνπ 

35% γηα ηε βελδίλε 92 νθηαλίσλ θαη ηνπ 17,4% γηα ηε 

βελδίλε 95 νθηαλίσλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσ-

ζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 16/6, ε θπβέξλεζε 

εηζήγε απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% έσο 20% ζηα θφκη-

ζηξα ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ησλ ηαμί, σο 

απνηέιεζκα ησλ απμήζεσλ ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-

Molla, νη πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα 

θαχζηκα αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ θξαηηθά θνλδχ-

ιηα χςνπο EGP50 δηζ. θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ 

έηνο (2018/19). Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ην ζπλνιηθφ χςνο 

ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο (2017/18) εθηηκάηαη ζε EGP110 δηζ., 

έλαληη EGP145 δηζ. ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο 

(2016/17). Οη πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα 

θαχζηκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξφζθαηα αλαθνηλσζεί-

ζεο πεξηθνπέο επηδνηήζεσλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα,  
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αιιά θαη ηηο απμήζεηο ζηα ηέιε πδξνδφηεζεο, εθηηκάηαη 

φηη ζα ππξνδνηήζνπλ ζεηξά αλαηηκήζεσλ ζε βαζηθά α-

γαζά θαη ππεξεζίεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.       

εκεηψλεηαη φηη ε Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκερα-

ληψλ (FEI) έρεη μεθηλήζεη λέα πξσηνβνπιία παξνηξχλν-

ληαο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα θαηαβάιεη ζηνπο εξγαδφκε-

λνπο έθηαθην θνηλσληθφ επίδνκα, αλάινγα κε ηηο νηθν-

λνκηθέο δπλαηφηεηεο εθάζηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηε 

κεξηθή έζησ αληηζηάζκηζε ησλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.   

 

Δπίζθεςε Βξεηαλνχ Τθππνπξγνχ αξκφδηνπ γηα επελ-

δχζεηο ζηελ Αίγππην 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε δηήκεξε 

επίζθεςε, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ηνπ Βξεηαλνχ Τθππνπξ-

γνχ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα επελδχζεσλ θ. Stuart ζηελ 

Αίγππην, θαη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε 

αξηζκφ Τπνπξγψλ, θαζψο θαη κε ηα κέιε ηνπ δηκεξνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζπλδέζκνπ (British Egyptian Business 

Association), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαηλν-

ηφκσλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ. Όπσο δήισζε ν θ. Stuart, 

«ε έμνδνο ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ. δελ πξφθεηηαη λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο 

κε ηελ Αίγππην, ηνπλαληίνλ, εθηηκάηαη πσο ζα δψζεη 

πεξαηηέξσ ψζεζε ηφζν ζην δηκεξέο εκπφξην -ν φγθνο 

ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε €3 δηζ. πεξίπνπ εηεζίσο- φζν 

θαη ζηηο εθαηέξσζελ επελδχζεηο». εκεηψλεηαη φηη θαηά 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17, ε Βξεηαλία απνηέιεζε ηνλ 

θνξπθαίν μέλν επελδπηή ζηελ Αίγππην, θαζψο επί ζπλν-

ιηθψλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηε 

ρψξα χςνπο $13,35 δηζ., ηα βξεηαληθά επελδπηηθά θεθά-

ιαηα αλήιζαλ ζε $5,5 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 

41,2%. 

Σα δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα ζηε ζπλάληε-

ζε ηνπ Βξεηαλνχ Τθππνπξγνχ κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla εζηηάδνληαο ζηηο δηαβεβαηψζεηο 

πνπ παξείρε ν δεχηεξνο αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηα 

ηεο θπβέξλεζεο λα δηεπθνιχλεη βξεηαληθνχο νκίινπο λα 

επελδχζνπλ ζε κεγάια εγρψξηα έξγα ζηνπο θιάδνπο πε-

ηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ.  

 

Μείσζε ησλ εηζεξρφκελσλ επελδχζεσλ ην 2ν ηξίκελν 

ηνπ έηνπο 2017/2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κε-

ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη θαζαξέο εηζξνέο 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπ-

ηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2017/18) εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 20,5% έλαληη 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2016/17, αλεξρφκελεο ζε $1,92 δηζ., έλαληη $2,41 δηζ. Οη 

ζπλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ εκθαλίζηεθαλ επίζεο κεησκέ-

λεο, ζην επίπεδν ησλ $3,48 δηζ. ην δεχηεξν ηξίκελν 

2017/18, έλαληη $3,98 δηζ. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

πεξαζκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηελ πξψηε ζέζε απφ 

πιεπξάο επελδπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ Αίγππην ζηε δηάξ-

θεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2017/18 βξέζεθε ε Δ.Δ., κε 

θεθάιαηα $1,97 δηζ., ελψ ε Βξεηαλία απνηέιεζε ην κε-

γαιχηεξν μέλν επελδπηή ζηε ρψξα, κε θεθάιαηα χςνπο 

$1,1 δηζ.  

εκεηψλεηαη φηη ζε επίπεδν εμακήλσλ, νη θαζαξέο εηζ-

ξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 

12,2% ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017/18, αλεξρφκελεο ζε $3,76 δηζ., έλαληη $4,29 δηζ. ην 

αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2016/17.  

 

Έπαηλνη ΓΝΣ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο 

ηηο 2/6, ν επηθεθαιήο ηνπ ΓΝΣ γηα ην ραξηνθπιάθην 

Αηγχπηνπ θ. Subir Lall δήισζε φηη ε αηγππηηαθή νηθνλν-

κία δηαζέηεη «ηζρπξά απνζεκαηηθά πξνθχιαμεο» απφ 

εμσηεξηθνχο θξαδαζκνχο, απνδίδνληαο ηελ εθηίκεζή ηνπ 

ζην γεγνλφο φηη «ε Αίγππηνο έρεη θαηνξζψζεη λα πξαγ-

καηνπνηήζεη νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ νηθνλν-

κία ηεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απν-

ζέκαηα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πηνζεηψληαο νξζνινγη-

θέο δεκνζηνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη δηα-

ηεξψληαο ην θαζεζηψο ειεχζεξεο δηαθχκαλζεο ηνπ λν-

κίζκαηφο ηεο». χκθσλα κε ηνλ θ. Lall, «νη επηπηψζεηο 

ηνπ δπζκελνχο δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο επί 

ηεο Αηγχπηνπ θαίλνληαη πεξηνξηζκέλεο, θαζψο ην πξφ-

γξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνθέξεη θαξ-

πνχο, επηηπγράλνληαο λα δηαηεξήζεη ηε καθξννηθνλνκη-

θή ζηαζεξφηεηα, λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε θαη λα κεη-

ψζεη ηελ αλεξγία».  

 

Τπνγξαθή πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ κε 

ΠΣ γηα 2
ε
 θάζε πξνγξάκκαηνο απνρέηεπζεο ζε επαξ-

ρηαθέο πεξηνρέο 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-

θφο Σχπνο, νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Οηθηζηηθήο Αλάπηπ-

μεο θ. Madbouly θαη Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγα-

ζίαο θα Nasr ππέγξαςαλ πξσηφθνιιν κε εθπξνζψπνπο 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηε-

ξεο θάζεο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ζπζηε-

κάησλ απνρέηεπζεο ζε ρσξηά επαξρηαθψλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο, ην νπνίν έρεη ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο χςνπο 

$600 εθαη.          

 

Δληαηηθνπνίεζε πξνεηνηκαζίαο ζχζηαζεο θξαηηθνχ 

επελδπηηθνχ ηακείνπ  

χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ 

Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη ηελ 

εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ 

ηακείνπ έσο ην ηέινο ηνπ 2018, ελψ εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ 2019 πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη εθζηξαηεία γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ 

ην εμσηεξηθφ. Σν λέν θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν, ην ν-

πνίν –ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα- έρεη νξγαλσζεί 

θαηά ην πξφηππν αληίζηνηρσλ ηακείσλ ηεο Ηλδίαο θαη ηεο 

Μαιαηζίαο, ζα απνηειέζεη ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, θαη ζα πξνζπαζήζεη λα αμην-

πνηήζεη δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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Σν ελ ιφγσ ηακείν ζα δηαζέηεη ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα 

ηεο ηάμεσο ησλ EGP200 δηζ. (πεξίπνπ $11,2 δηζ.), κε 

αξρηθά θαηαβιεζέλ θεθάιαην χςνπο EGP5 δηζ., ην 20% 

ηνπ νπνίνπ ζα θαηαβάιεη ην αηγππηηαθφ δεκφζην εληφο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

πξψηε θάζε δεκηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ. Καηά ηελ Τπνπξ-

γφ Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, ην ηακείν ζα αλήθεη 

εμ νινθιήξνπ ζην θξάηνο, ελψ επηδηψθνληαη ρξεκαηνδν-

ηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνλ εγρψξην θαη δηεζλή ηδησηηθφ 

ηνκέα, κέζσ ζπγαηξηθψλ ηακείσλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο 

δειψζεηο ηεο θαο El-Saeed, ζε εμέιημε βξίζθνληαη ζρεηη-

θέο ζπλνκηιίεο κε εθπξνζψπνπο αξαβηθψλ θαη επξσπατ-

θψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα σο άλσ ζπγαηξηθά 

ηακεία. Ωο εγρψξηνη θιάδνη πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νπνί-

νπο ην λέν ηακείν αλακέλεηαη λα επελδχζεη ζε αξρηθή 

θάζε, αλαθέξνληαη απφ ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ 

ν ηνπξηζκφο, ε κεηαπνίεζε, ηα πεηξνρεκηθά πξντφληα, ε 

παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ε αγξνβηνκεραλία, ελψ ζε κε-

ηαγελέζηεξε θάζε ζα δηεξεπλεζνχλ δπλαηφηεηεο επελδπ-

ηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ θαη ζην εμσηεξηθφ.   

 

Δπξσ-αηγππηηαθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπί-

ζηεπζεο  

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ (ηέσο) Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ 

& Βηνκεραλίαο θ. Kabil ζηηο 9/6, ην Αηγππηηαθφ πκβνχ-

ιην Γηαπίζηεπζεο (EGAC) νινθιήξσζε πξφζθαηα κε 

επηηπρία έιεγρν αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή πλεξγαζία γηα ηε Γηαπίζηεπζε (EA), 

γεγνλφο πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο κεηα-

μχ Δ.Δ. θαη Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην EGAC απνηε-

ιεί ηνλ αηγππηηαθφ θξαηηθφ θνξέα πνπ ειέγρεη θαη δηαπη-

ζηεχεη ηνπο αηγππηηαθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνηφηε-

ηαο θαη πξνηχπσλ, ε δε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνπο αληί-

ζηνηρνπο επξσπατθνχο θνξείο αλακέλεηαη, ζχκθσλα κε 

ηνλ θ. Kabil, λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηγπ-

πηηαθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ απνδνρή ησλ αηγππηηαθψλ 

πξντφλησλ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο.  

 

Γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ 

Αίγππην 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξζε-

θαλ ζε πξφζθαηε ζπλάληεζε ηνπ Γεξκαλνχ Πξέζβε ζην 

Κάηξν, θ. Luy, θαη ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γη-

εζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ε Γεξκαλία έρεη απφ ηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο ζπλεηζθέξεη ζε αλαπηπμηαθά επελδπηη-

θά έξγα ζηε ρψξα κε θνλδχιηα χςνπο €225 εθαη. ην 

πιαίζην ηεο ζπλάληεζήο ηνπο, ν Γεξκαλφο Πξέζβεο θαη 

ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο γεξκαληθήο αλαπηπμηαθήο 

ηξάπεδαο KfW θαη ηεο γεξκαληθήο θξαηηθήο ππεξεζίαο 

αλαπηπμηαθήο / ηερληθήο ζπλεξγαζίαο GIZ ζηελ Αίγππην 

θαη ηε ζχζηαζε δχν λέσλ γξαθείσλ ησλ ελ ιφγσ γεξκα-

ληθψλ αλαπηπμηαθψλ νξγαληζκψλ ζην Κάηξν. Σν ζπλν-

ιηθφ χςνο ησλ γεξκαληθψλ αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηή- 

ζεσλ ππφ ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ θαη δαλείσλ πξνο 

ηελ Αίγππην πνπ αλακέλεηαη λα ρνξεγεζνχλ κέζσ ησλ 

δχν σο άλσ νξγαληζκψλ ππεξβαίλεη ην επίπεδν ησλ €1,6 

δηζ., ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν. εκεηψλεηαη φηη 

ε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW έρεη ρξεκαην-

δνηήζεη επελδπηηθά ζρέδηα θπξίσο ζηνλ ελεξγεηαθφ ην-

κέα ηεο Αηγχπηνπ, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο 

πδάησλ θαη απνβιήησλ, ελψ ε αλαπηπμηαθή ππεξεζία 

GIZ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη αξθεηά projects θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ζηνπο ηνκείο ηε-

ρληθήο βνήζεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη αζηηθήο αλά-

πηπμεο.   

 

Ζ Αίγππηνο ρνξεγφο ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέιινπ 2018 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 12/6 

ε Αίγππηνο ππέγξαςε ζηε Μφζρα ζπκθσλία κε ηελ πα-

γθφζκηα νκνζπνλδία πνδνζθαίξνπ (FIFA), δηα ηεο ν-

πνίαο θαζίζηαηαη «επίζεκνο πεξηθεξεηαθφο ρνξεγφο» ηνπ 

Παγθνζκίνπ Κππέιινπ 2018 απφ ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. 

Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεθε απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο “Egypt-

Experience & Invest”, ε νπνία απνιακβάλεη θξαηηθήο 

ζηήξημεο, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ ζέιγε-

ηξσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε 

ρψξα, ζην πιαίζην ηνπ θεηηλνχ Παγθνζκίνπ Κππέιινπ 

πνπ δηεμάγεηαη ζηε Ρσζία. ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλί-

αο παξέζηεζαλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο νη αξκφδηεο 

Τπνπξγνί Σνπξηζκνχ θα Rania El-Mashat θαη Δπελδχζε-

σλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, θα Sahar Nasr.       

 

Σνλ Ηνχιην ε εθηακίεπζε ηεο 4
εο

 δφζεο ηεο ρξεκαην-

δνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ 

χκθσλα κε δήισζε ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

ηεο Αηγχπηνπ, θ. Maait, ζηηο 17/6, ε εθηακίεπζε ηεο ηέ-

ηαξηεο δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξε-

καηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, 

ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα 

εληφο ηνπ Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

εγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο αμηνιφγεζεο απφ 

ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ, θαηά πάζα πηζα-

λφηεηα ζηηο 27/6. Αθνχ εθηακηεπζεί ε ηέηαξηε δφζε, ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην 

ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζα αλέξ-

ρεηαη ζε $8 δηζ. πεξίπνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε 

δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Kojak ζην 

ηέινο Απξηιίνπ, ε Αίγππηνο πξφθεηηαη λα απνπιεξψζεη 

ηελ σο άλσ ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε πξνο ην ΓΝΣ ζε 

δφζεηο, κεηαμχ Μαΐνπ 2021 θαη Ννεκβξίνπ 2026. 
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Δπίζεκε επίζθεςε Αηζίνπα Π/Θ ζην Κάηξν 

ηα κέζα Ηνπλίνπ, ν Π/Θ ηεο Αηζηνπίαο θ. Abiy Ahmed 

πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Αίγππην θαη 

ζπλαληήζεθε, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ρψξαο 

θ. Al Sisi. χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθν-

λνκηθνχ Σχπνπ, νη δηκεξείο ζπλνκηιίεο εζηίαζαλ ζηελ 

πεξαηηέξσ ζχζθηγμε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπν-

ξηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ ακνηβαίσο επσθειή επί-

ιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειε-

θηξηθνχ θξάγκαηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ επί ησλ πθη-

ζηάκελσλ κεξηδίσλ πνπ έρνπλ νη ηξεηο άκεζα ελδηαθεξφ-

κελεο ρψξεο (Αίγππηνο, Αηζηνπία, νπδάλ) επί ησλ πδά-

ησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε 

ηνπ Αηζίνπα Π/Θ, ε ρψξα ηνπ ζα ιάβεη φια ηα απα-

ξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην κεξίδην ηεο 

Αηγχπηνπ ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζε-

καζία ηνπ Νείινπ γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

πιεζπζκνχ, θαζψο επίζεο γηα ηελ αηγππηηαθή γεσξγία 

θαη βηνκεραλία. Οη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα επηηα-

ρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία αηγππηηαθήο 

βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ Αηζηνπία, θαζψο επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νπζηαζηηθά βήκαηα γηα ηε ζχζηαζε 

ηξηκεξνχο επελδπηηθνχ ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί 

έξγα ππνδνκψλ ζηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο,  ε-

λεξγνπνηψληαο έηζη ηε ζρεηηθή ηξηκεξή ζπκθσλία πνπ 

επεηεχρζε ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ Μαΐνπ ζηελ πξσ-

ηεχνπζα ηεο Αηζηνπίαο Αληίο Ακπέκπα. εκεηψλεηαη φηη 

λέα ηξηκεξήο ζπλάληεζε αληηπξνζσπεηψλ πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ ησλ θπβεξλήζεσλ Αηγχπηνπ-νπδάλ-Αηζηνπίαο 

αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ζην Κάηξν, ζηηο αξρέο Ηνπ-

ιίνπ. Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ε ηξηκεξήο 

ζπλάληεζε αληηπξνζσπεηψλ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέ-

λε λα ιάβεη ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 18 θαη 19/6 θέξεηαη λα 

αλαβιήζεθε, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ 

BRL Group -πνπ ζπλέηαμε ηε κειέηε επηπηψζεσλ ηνπ 

αηζηνπηθνχ Μεγάινπ Φξάγκαηνο- λα παξάζρεη ηερληθέο 

δηεπθξηλίζεηο ζηα εξσηήκαηα ησλ ηξηψλ ρσξψλ, εληφο 

ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο. 

 

Άλνδν ησλ εγρψξησλ επελδχζεσλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2017/18 «βιέπεη» ε EBA 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Egyptian Business-

men’s Association (EBA), θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2017/18 ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε EGP514,3 δηζ. 

(πεξίπνπ $28,9 δηζ.), απμεκέλν θαηά 31,4% έλαληη ηνπ 

έηνπο 2016/17. Σν κεξίδην ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

αλήιζε ζε 52,6% επί ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ, αληη-

ζηνηρψληαο ζε θεθάιαηα χςνπο EGP270,7 δηζ., πνπ εκ-

θαλίζηεθαλ απμεκέλα θαηά 19,1% έλαληη ηνπ πξνεγνχ-

κελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σν κεξίδην ησλ επελδχζεσλ 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήιζε ζε 47,4%, αληη-

ζηνηρψληαο ζε θεθάιαηα χςνπο EGP234,5 δηζ., παξνπ-

ζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 47,8% έλαληη ηνπ νη-

θνλνκηθνχ έηνπο 2016/17. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 

EBA, ην 18,8% ησλ επελδχζεσλ θαηά ην νηθνλνκηθφ  

έηνο 2017/18, πνπ αληηζηνηρεί ζε θεθάιαηα χςνπο 

EGP90,1 δηζ., αθνξνχζε ηνπο θιάδνπο κεηαπνίεζεο θαη 

εμνξχμεσλ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 49% 

έλαληη ηνπ έηνπο 2016/17. Σν 15,9% ησλ επελδχζεσλ ην 

2017/18 αθνξνχζε ηνπο θιάδνπο ειεθηξηζκνχ θαη δηα-

ρείξηζεο πδάησλ, κε θεθάιαηα χςνπο EGP76,6 δηζ., ελψ 

ην 13,3% ησλ επελδχζεσλ αθνξνχζε ηνλ θιάδν αγνξάο 

αθηλήησλ, κε θεθάιαηα χςνπο EGP63,9 δηζ.         

  

Ζ Αίγππηνο θνξπθαίνο επελδπηηθφο πξννξηζκφο ζηελ 

Αθξηθή θαηά ηελ UNCTAD 

χκθσλα κε ηε δεκνζηεπζείζα ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ εηήζηα 

έθζεζε ηεο UNCTAD γηα ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ξνέο 

(“World Investment Report 2018”), ε Αίγππηνο θαηαηά-

ρζεθε ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(ΑΞΔ), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2017. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο UNCTAD, νη εηζξνέο ΑΞΔ 

ζηελ Αίγππην αλήιζαλ ην 2017 ζε $7,4 δηζ., έλαληη $8,1 

δηζ. ην 2016, εμαζθαιίδνληαο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά 

ζηε ρψξα ηελ θνξπθαία ζέζε κεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ 

πξννξηζκψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Καηά ηελ 

UNCTAD, νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ππνζηεξίρζε-

θαλ θπξίσο απφ ηελ άλνδν ησλ θηλεδηθψλ επελδχζεσλ ζε 

θιάδνπο ηεο εγρψξηαο ειαθξηάο βηνκεραλίαο, ελψ γεληθφ-

ηεξα επηζεκαίλεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ άζθεζαλ ζην 

επελδπηηθφ θιίκα νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, θαζψο 

θαη ε ζέζπηζε λέαο επελδπηηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη 

λνκνζεζίαο πνπ απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο βηνκεραληθήο 

αδεηνδφηεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017.   

 

ηα $130 εθαη. νη επελδχζεηο ηνπ Egyptian American 

Enterprise Fund ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ηα ζπλνιηθά 

επελδπζέληα θεθάιαηα ζε δηάθνξα επελδπηηθά projects 

ζηελ Αίγππην, ηνπ -ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο θαη ρξεκα-

ηνδνηνχκελνπ απφ ην USAID- επελδπηηθνχ ηακείνπ 

“Egyptian American Enterprise Fund” (EAEF), έσο ην 

ηέινο ηνπ 2017, αλέξρνληαλ ζε $130 εθαη. Σν ραξηνθπ-

ιάθην ηνπ εδξεχνληνο ζηε Ν. Τφξθε ηακείνπ πεξηιακβά-

λεη επελδχζεηο ζε ηέζζεξηο ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο (Fawry – ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, 

Sarwa Capital – πάξνρνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξε-

ζηψλ, Smart Care – πάξνρνο ηαηξηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη Orchidia Pharmaceutical Industries – πα-

ξαγσγφο γελφζεκσλ θαξκάθσλ), θαζψο θαη ζε ηξία εγ-

ρψξηα επελδπηηθά ηακεία (Algebra Ventures, TCV θαη 

Flat 6 Labs – startup accelerator). χκθσλα κε ηνλ πξφε-

δξν ηνπ EAEF θ. Harmon, νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ ηακείνπ ζηελ Αίγππην έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξ-

γία ηνπιάρηζηνλ 500 ζέζεσλ εξγαζίαο.  
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Κηλεηηθφηεηα ζην Κάηξν αλαθνξηθά κε ζέκαηα δη-

εζλνχο επελδπηηθήο δηαηηεζίαο 

ηα ηέιε Ηνπλίνπ παξαηεξήζεθε έληνλε θηλεηηθφηεηα 

απφ πιεπξάο δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζην 

Κάηξν κε αληηθείκελν ηε δηεζλή επελδπηηθή δηαηηεζία θαη 

ην κέιινλ ηεο. Καη’ αξράο, ζηηο 24/6 πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Αξαβηθήο 

Έλσζεο Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο επελδπηηθψλ θαη νηθνλνκη-

θψλ δηαθνξψλ, κε ηελ παξνπζία ησλ Αηγχπηησλ Τπνπξ-

γψλ Γηθαηνζχλεο θαη Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγα-

ζίαο, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ, 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ Αξαβηθήο Οηθν-

λνκηθήο Δλφηεηαο, θαζψο θαη πιεζψξαο εγρψξησλ θαη 

δηεζλψλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ λνκηθνχ θιάδνπ. εκεηψ-

λεηαη φηη Αξαβηθή Έλσζε Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο επελδπηη-

θψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ πεξηιακβάλεη 14 αξαβη-

θά θξάηε θαη έρεη ζθνπφ ηελ επίιπζε δηεζλψλ δηαθνξψλ 

θξαηψλ θαη επελδπηψλ ζηνλ αξαβηθφ θφζκν. Δίρε πξνε-

γεζεί, ζηηο 20/6 ε πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Δ.Δ. γηα ζχζηαζε 

πνιπκεξνχο δηθαζηεξίνπ γηα ηελ εθδίθαζε θαη επίιπζε 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη επελδπηψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ εκεξίδα δηνξγαλψζεθε απφ ηελ εδψ 

Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθε-

ξεηαθφ Κέληξν Γηεζλνχο Δκπνξηθήο Γηαηηεζίαο ηνπ Καΐ-

ξνπ (CRCICA) θαη έιαβε ρψξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ηε-ιεπηαίνπ. Αθνινχζεζε, θαηά ην ηξηήκεξν 26-28/6, θαη 

πάιη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ CRCICA, ζεκηλάξην πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ε Δ.Δ. θαη ν ΟΟΑ, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε θαη επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ Αίγππην.        

 

Πάλσ απφ ην 60% ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ηνπ νπ-

δάλ ην Μάην 2018 

χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ ηνπ γεηηνληθνχ νπδάλ αλήιζε ην Μάην 

ηξέρνληνο έηνπο ζε 60,93%, πνπ απνηειεί ην πςειφηεξν 

επίπεδφ ηνπ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. εκεηψλεηαη φηη ν 

δείθηεο πιεζσξηζκνχ ηνλ Απξίιην αλεξρφηαλ ζε 57,65%, 

ελψ ε απφηνκε πξφζζεηε άλνδνο ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ 

ηηκψλ ην Μάην απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θπ-

ξίσο ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ενξηήο ηνπ Ρα-

καδαληνχ. Καηά ην αηγππηηαθφ θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ 

πξαθηνξείν (MENA), ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη ζεκεη-

σζεί επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζνπδαληθήο νηθνλν-

κίαο, ηδηαίηεξα έπεηηα απφ ηε ζρεηηθά πξφζθαηε –ζηηο 

αξρέο Οθησβξίνπ 2017- άξζε ησλ ακεξηθαληθψλ θπξψ-

ζεσλ θαηά ηεο ρψξαο. Σνχην δηφηη ε ζνπδαληθή θπβέξλε-

ζε απέξξηςε ηελ επνρή εθείλε παξαίλεζε ηνπ ΓΝΣ λα 

ζέζεη ην εγρψξην λφκηζκα ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο δηαθχ-

καλζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, εμαηηίαο ηεο θάζεηεο πηψζεο 

ηεο ηζνηηκίαο απηνχ ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο, ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο αλαγθά-

ζηεθε λα πξνβεί ζε δχν δηαδνρηθέο επξείεο ππνηηκήζεηο. 

Καηά ην πξαθηνξείν MENA, ε ηξέρνπζα ηζνηηκία ηεο 

ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην αλέξρεηαη ζε 31,5 

πξνο 1, έλαληη 6,7 πξνο 1 ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. Ζ 

θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ νπδάλ έρεη πξφζθαηα επηβάιιεη 

θεθαιαηαθνχο πεξηνξηζκνχο, ζπληζηάκελνπο ηφζν ζε 

απαγφξεπζε θαηαζέζεσλ δνιιαξίσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ αλεπίζεκε αγνξά, φζν θαη ζε πεξηνξηζκνχο ζηηο 

αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο.       

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ζ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθα-

ιαηαγνξά  

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπ-

λίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξ-

ρή (Financial Regulatory Authority – FRA) ελέθξηλε ηξν-

πνπνηήζεηο ζηα εθηειεζηηθά δηαηάγκαηα ηεο πξνζθάησο -

ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ- θπξσζείζαο λέαο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, ζα επη-

ηξέπνπλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο πσιήζεηο λα πξνζθέξνπλ 

αλνηθηέο πσιήζεηο (“short selling”) ηίηισλ. Πξφζζεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα εθηειεζηηθά δηαηάγκαηα αλακέλεηαη 

λα αθνξνχλ ηα βξαρππξφζεζκα εηαηξηθά νκφινγα, ηελ 

έθδνζε “sukuk” (νκφινγα πνπ παξάγνπλ απνδφζεηο κε 

ηξφπν πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζιακηθή ζαξία), θα-

ζψο θαη ηηο πξνζεζκηαθέο ζπλαιιαγέο (“futures trading”) 

θαη ηε ζχζηαζε ρξεκαηηζηήξηνπ εκπνξεπκάησλ. 

 

Τηνζέηεζε λένπ ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ απφ ηηο αηγπ-

πηηαθέο ηξάπεδεο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, 

νη αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο ζην λέν δηεζλέο ρξεκαην-

πηζησηηθφ ινγηζηηθφ πξφηππν IFRS9, πνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηα κέζα ηνπ 2019. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε CBE, νη ηξάπεδεο κε ιν-

γηζηηθή ρξήζε Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη έηνηκεο γηα εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απφ 1/1/2019, 

νη δε ηξάπεδεο πνπ ε ινγηζηηθή ηνπο ρξήζε μεθηλά ηνλ 

Ηνχιην, ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκεο απφ 1/7/2019. Καηά 

ηα δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη 

ζέζεη δηνξία ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο λα ηεο θαηαζέζνπλ 

αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα πξνζαξκνγήο ηνπο ζην δηεζλέο 

πξφηππν IFRS9 έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά κέζα, ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο πξνο ην σο άλσ δηεζλέο πξφηππν 

γηα 18 κεγάια αηγππηηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα εθηηκάηαη 

ζε πεξίπνπ EGP7,085 δηζ., δεδνκέλνπ φηη φιεο νη εγρψ-

ξηεο ηξάπεδεο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο CBE, πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξφζζεην απνζεκαηηθφ απφ ηα θαζαξά 

θέξδε ηνπο, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 1% ησλ πεξηνπζηα-

θψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ. εκεηψλε-

ηαη φηη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ IFRS9, φια ηα κε εμππεξε-

ηνχκελα πηζησηηθά αλνίγκαηα ζεσξνχληαη κε εμππεξε-

ηνχκελα δάλεηα, επηβάιινληαο ηελ πιήξε θάιπςή ηνπο 

απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε πξνβιέςεηο.       
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Σξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο αηγππηηαθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ε 

αηγππηηαθή θξαηηθή ηξάπεδα Industrial Development & 

Workers’ Bank (IDWBE) πξφθεηηαη λα θαηαζηεί ν απφ-

θιεηζηηθφο ρξεκαηνδφηεο ηεο θαηαζθεπήο αηγππηηαθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ην νπνίν κάιηζηα 

ζα είλαη ην πξψην ηνπ είδνπο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. 

Αλαηνιήο. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηξάπεδαο αλακέλεηαη 

λα αλέιζνπλ ζε EGP132 εθαη. (πεξίπνπ $7,4 εθαη.). Σν 

λέν ρξεκαηηζηήξην πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε 

έθηαζε 57 feddans (πεξίπνπ 239 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ) ζηελ 

πεξηνρή Badr City ηεο πεξηθέξεηαο Beheira θαη ε ιεη-

ηνπξγία ηνπ αλακέλεηαη λα θαιχςεη θαηά πεξίπνπ 70% 

ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη λα επηθέξεη κεηψ-

ζεηο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ θξνχησλ θαη ια-

ραληθψλ θαηά πεξίπνπ 50%. 

 

Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην $900 εθαη. ιακβάλεη ε θξαηηθή 

εηαηξεία ειεθηξηζκνχ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηθαινχ-

κελνο ηξαπεδηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

ειεθηξηζκνχ (Egyptian Electricity Holding Company - 

EEHC) νξηζηηθνπνίεζε ζηηο 12/6 ζπκθσλία δαλεηζκνχ 

θεθαιαίσλ $900 εθαη. απφ θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ. Όπσο 

αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ην θνηλνπξαθηηθφ δάλεην ηεο 

EEHC απνιακβάλεη εγγπήζεσλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξ-

γείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηε δε νξγάλσζή ηνπ είραλ αλαιάβεη 

ηα δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα Credit Suisse θαη HSBC. 

  

Εήηεκα έθδνζεο ραξηνλνκηζκάησλ 500 ιηξψλ απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα  

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε 

εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο έρεη απμεζεί θαηά EGP75 

δηζ. (+20,3%) απφ ηνλ Ηνχλην 2016 έσο ην ηέινο Ηαλνπα-

ξίνπ 2018, αλεξρφκελε ζηα επίπεδα ησλ EGP444 δηζ. 

(έλαληη EGP369 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2016). χκθσλα κε εθηη-

κήζεηο ηξαπεδηθψλ πεγψλ, επί ηνπ παξφληνο δε θαίλεηαη 

λα ηίζεηαη δήηεκα έθδνζεο λέσλ ραξηνλνκηζκάησλ ησλ 

500 ιηξψλ απφ ηε CBE, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ ππάξρεη βειηίσζε ησλ καθξν-

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξη-

ζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ην πςειφηεξεο αμίαο ραξηνλφκη-

ζκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ Αίγππην είλαη απηφ ησλ 200 

ιηξψλ.    

 

Έθζεζε Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ γηα εμέιημε 

κεγεζψλ ηξαπεδηθνχ ηνκέα   

χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 

2018 νη ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πξνο φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 19,8% ζε 

ζχγθξηζε κε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017, αλεξρφκελεο ζπ-

λνιηθά ζε EGP1,515 ηξηζ. Αχμεζε θαηά 26,6% ζεκείσ-

ζε, επίζεο, ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ζηηο 

ηξάπεδεο σο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2018 έλαληη ηνπ Φε- 

βξνπαξίνπ 2017, θζάλνληαο ζε EGP3,427 ηξηζ. Σν χςνο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε ρξεφγξαθα θαη έληνθα 

γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ παξνπζηάζηεθε ζην ελ ιφγσ 

ρξνληθφ ζεκείν απμεκέλν θαηά 7,7% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελν ζε EGP1,637 ηξηζ., ελψ ην χςνο ησλ ζηνηρεί-

σλ ελεξγεηηθνχ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα εκθα-

λίζηεθε απμεκέλν θαηά 26,3% έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

2017 θαη αλήιζε ζε EGP4,993 ηξηζ. ην ηέινο Φεβξνπα-

ξίνπ 2018, ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είρε απνξξνθήζεη 

ην 75,3% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ νη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ 

αληηπξνζψπεπζαλ πνζνζηφ 78,5% ησλ ζπλνιηθψλ ηδησηη-

θψλ θαηαζέζεσλ. Απφ ηηο ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο πηζηψ-

ζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην 35% απνξξνθήζεθε απφ 

ηε βηνκεραλία, ην 29,5% απφ δηάθνξνπο θιάδνπο ππεξε-

ζηψλ, ην 9,7% απφ ην εκπφξην, ην 1,1% απφ ηε γεσξγία 

θαη ην 24,7% απφ ηα λνηθνθπξηά.    

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, νη ζπλνιηθέο ηξαπε-

δηθέο θαηαζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα αλήιζαλ ζην ηέινο Φε-

βξνπαξίνπ ζε EGP696,98 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 

EGP464,76 δηζ. αληηπξνζψπεπαλ θαηαζέζεηο λνηθνθπ-

ξηψλ, EGP187,79 δηζ. θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

θαη EGP37,43 δηζ. θαηαζέζεηο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο ξεπζηφηεηαο ζην 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ αλήιζε ζε EGP3,295 ηξηζ. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Υξεκαηνδνηήζεηο EGP1,3 δηζ. απφ ηελ Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην 1ν 

ηξίκελν 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηεο 

αηγππηηαθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπη-

ρεηξήζεσλ (MSMEDA) θαο Gamea, ε Τπεξεζία έρεη 

δηνρεηεχζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέ-

ρνληνο έηνπο θνλδχιηα χςνπο EGP1,3 δηζ. ($72,8 εθαη.) 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ projects κηθξνκε-

ζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηνρεχεη, έσο ην ηέινο ηνπ 

2018, λα δηαζέζεη ζπλνιηθά θνλδχιηα EGP5 δηζ. ($280,1 

εθαη.) ζε ρξεκαηνδνηήζεηο ηέηνησλ projects. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηελ θα Gamea, ε Τπεξεζία έρεη εθπαηδεχ-

ζεη 27.000 λένπο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

2018, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγα-

ζίαο. Σν 2017, ε MSMEDA ρξεκαηνδφηεζε ζπλνιηθά 

224.000 επελδπηηθά projects κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

κε θνλδχιηα χςνπο EGP4,5 δηζ., δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 

305.000 ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ επίζεο δηέζεζε θνλδχιηα 

χςνπο EGP321 εθαη. γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδν-

κψλ θαη θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγψληαο 33.000 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Καηά ηελ θα Gamea, ην 2017 απ-

μήζεθαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο κηθξνκεζαίσλ βηνκεραλη-

θψλ projects, θαηά 11% φζνλ αθνξά έξγα επέθηαζεο 

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαη θαηά 40% φζνλ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε λέσλ εξγνζηαζίσλ.           
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Γεξκαληθέο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 10/6 ν 

Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla πξαγκαην-

πνίεζε ζπλάληεζε κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεξκαλν-

Αξαβηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Βηνκεραλίαο & Δκπνξίνπ θ. 

Hermann, θαζψο θαη αληηπξνζσπεία ηνπ κεγάινπ γεξκα-

ληθνχ βηνκεραληθνχ νκίινπ ThyssenKrupp AG. Ο θ. El-

Molla επηβεβαίσζε ηε βνχιεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξ-

λεζεο γηα ζπλεξγαζία κε γεξκαληθέο εηαηξείεο ζηνλ θιά-

δν αλάπηπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ, ελψ νη εθπξφζσπνη ηεο 

ThyssenKrupp εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπ νκίινπ γηα 

ζπλεξγαζία κε Αηγππηίνπο εηαίξνπο ζηνπο ηνκείο πεηξν-

ρεκηθψλ θαη δηχιηζεο πεηξειαίνπ, θαζψο επίζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ιηπαζκάησλ ζηε ρψξα. 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ε ThyssenKrupp 

πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεγάινπο αηγππηηαθνχο 

νκίινπο (Egyptian Ethylene and Derivatives Company, 

Sidi Kerir Petrochemicals Company, Alexandria Nation-

al Refining and Petrochemicals Company θαη Alexandria 

Mineral Oils Company) γηα ηελ πινπνίεζε πέληε λέσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ θιάδν παξαγσγήο πε-

ηξνρεκηθψλ. 

 

Βξεηαληθή ζηήξημε ζε αηγππηηαθέο εμσζηξεθείο λεν-

θπείο επηρεηξήζεηο 

Όπσο αλαθνίλσζε ε εδψ βξεηαληθή πξεζβεία, ελλέα αη-

γππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο ηαμίδεςαλ ζην Λνλδίλν 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξφζθαηα δηνξγα-

λσζείζα “London Tech Week” (11-17/6). Ζ αηγππηηαθή 

ζπκκεηνρή ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην βξεηαληθήο 

έκπλεπζεο πξφγξακκα “Start Egypt”, πνπ εγθαηληάζηεθε 

ην Ννέκβξην 2017 θαη δηαζέηεη θνλδχιηα χςνπο £2 εθαη. 

(πεξίπνπ EGP47 εθαη.), κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε ηεο 

International Finance Corporation (IFC) θαη ηεο αηγππηη-

αθήο πιαηθφξκαο startup accelerator Flat 6 Labs. Σν βξε-

ηαληθφ πξφγξακκα έρεη ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνην-

κίαο, ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηελ επψαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλέθεξε ε 

βξεηαληθή πξεζβεία, νη ελλέα αηγππηηαθέο startups πνπ 

ηαμίδεςαλ ζην Λνλδίλν είλαη νη: Chefaa (ινγηζκηθφ, ε-

θαξκνγή γηα θηλεηά), Weelo (εθαξκνγή “online shop-

ping”), Mosawer (ειεθηξνληθή πιαηθφξκα επαγγεικα-

ηηψλ θσηνγξαθίαο), 7aweshly (ρξεκαηννηθνλνκηθή εθαξ-

κνγή ινγηζκηθνχ), Argineering (ινγηζκηθφ δηαδξαζηηθνχ 

δεκηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ), Recommendator (ινγηζκηθή 

εθαξκνγή online video), Couterique (πιαηθφξκα ειε-

θηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα πξντφληα δηεζλψλ ζρεδηαζηψλ), 

Elkrem (ηερλνινγία “blockchain”) θαη Pushbots 

(ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα θηλεηά).        

Γηνξγάλσζε γαιιν-αηγππηηαθνχ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ 

ζην Παξίζη (26/6/2018) 

ηηο 26/6, ην εδξεχνλ ζην Παξίζη “Arab World Insti-

tute” (AWI), κε ηε ζπλεξγαζία ηεο αηγππηηαθήο Πξεζβεί-

αο ζηε Γαιιία, ηεο γαιιηθήο Πξεζβείαο ζηελ Αίγππην 

θαη ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξαγκα-

ηνπνίεζε θφξνπκ κε αληηθείκελν ηνπο νηθνλνκηθνχο δε-

ζκνχο θαη ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ησλ δηκε-

ξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Γαι-

ιίαο θαη Αηγχπηνπ. ην θφξνπκ παξέζηεζαλ απφ αηγππηη-

αθήο πιεπξάο ηφζν νη Τπνπξγνί Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Nasr θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-

Saeed, φζν θαη επηθεθαιήο κεγάισλ αηγππηηαθψλ νκί-

ισλ. Απφ γαιιηθήο πιεπξάο, παξέζηεζαλ ε αξκφδηα γηα 

ηελ νηθνλνκία πθππνπξγφο θα Geny-Stephann, θαζψο θαη 

εθπξφζσπνη θνξπθαίσλ γαιιηθψλ νκίισλ. Ζ Τπνπξγφο 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr δήισζε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ φηη ζηελ Αίγππην δξαζηεξην-

πνηνχληαη πάλσ απφ 160 γαιιηθέο επηρεηξήζεηο, κε ζπλν-

ιηθά επελδπκέλα θεθάιαηα άλσ ησλ €4 δηζ. εκεηψλεηαη 

φηη ζηηο 27/6 ππνγξάθεθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θαη ηνπ γαιιηθνχ “Institut de Prospective 

Economique du Monde Méditerranéen” (IPEMED), κε 

ζθνπφ ηελ επελδπηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζέιθπζε 

πξφζζεησλ γαιιηθψλ επελδχζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Μεζνγείνπ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αίγππην.  εκεηψλε-

ηαη φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα παξαηεξείηαη έληνλε θηλε-

ηηθφηεηα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο Γαιιίαο-Αηγχπηνπ, θαζψο 

πξνεηνηκάδεηαη εδψ επίζεκε επίζθεςε ηνπ Γάιινπ 

Πξνέδξνπ θ. Macron, ζε κεξηθνχο κήλεο.  

Ζ Γαιιία είλαη επίζεο αμηφινγνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο 

Αηγχπηνπ, κε ην δηκεξή φγθν εκπνξίνπ ζηα $2 δηζ. ην 

2017, ελψ παξάιιεια ε Αίγππηνο είλαη ζεκαληηθή ιή-

πηξηα γαιιηθήο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ηφζν δηκεξψο, 

φζν θαη κέζσ αλαπηπμηαθψλ θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. Ζ γαι-

ιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD) ρξεκα-

ηνδνηεί ζηελ παξνχζα θάζε ζηελ Αίγππην ηα θαηαζθεπ-

αζηηθά έξγα ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ην εζληθφ 

ζρέδην ζχλδεζεο λνηθνθπξηψλ κε ην δίθηπν θπζηθνχ αε-

ξίνπ, έξγα αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ (Kom 

Ombo ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ), έξγα πινπνίεζεο ηνπ 

εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηνκέα δηαρεί-

ξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, ηελ αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζε-

σλ, θαζψο θαη έξγα ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσλη-

θήο πξνζηαζίαο.  
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Τπνγξαθή ζχκβαζεο γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζε 

κνλάδα δηαρείξηζεο ιπκάησλ ζηε Γθίδα 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-

θφο Σχπνο, ζην ηέινο Μαΐνπ ε αηγππηηαθή Αξρή Καηα-

ζθεπαζηηθψλ Έξγσλ Πφζηκνπ Νεξνχ & Γηαρείξηζεο Λπ-

κάησλ (CAPW), ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηελ θνηλνπξαμία 

ηνπ εγρψξηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Orascom θαη ηνπ 

ηζπαληθνχ νκίινπ FCC Aqualia, αμίαο πιεζίνλ ησλ 

EGP5,7 δηζ., γηα ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγα-

ζηψλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζηελ 

πεξηνρή Abu Rawash, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γθίδα. χκ-

θσλα κε ηνλ Αηγχπηην Π/Θ θαη Τπνπξγφ Οηθηζηηθήο Α-

λάπηπμεο, θ. Madbouly, ν νπνίνο παξεπξέζεθε ζηελ π-

πνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε κεγα-

ιχηεξε κνλάδα θαηεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε ρψξα, ελψ νη 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσ-

ζνχλ ζε δηάζηεκα 36 κελψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ εκεξή-

ζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ζε 1,6 εθαη. θπβηθά κε-

ηξα. Ζ ζχκβαζε πνπ αλαηέζεθε ζηελ θνηλνπξαμία 

Orascom-Aqualia έρεη ηε κνξθή EPC (“engineering-

procurement-construction”), ελψ ε σο άλσ κνλάδα ιπκά-

ησλ αλακέλεηαη λα εμππεξεηεί πιεζπζκφ πεξίπνπ 6   

εθαη. πνιηηψλ, φηαλ θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή.    

 

Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο Τπνπξγείσλ Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο & ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ πιν-

πνίεζε κεγάισλ εζληθψλ έξγσλ 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 

4/6 ππεγξάθε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Τ-

πνπξγείσλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξαηησηηθήο Πα-

ξαγσγήο γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

έξγσλ ππνδνκψλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα αλά ηελ επη-

θξάηεηα ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ζηηο 3/6 ην Τπνπξγείν 

ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ππέγξαςε αλάινγν πξσηφθνι-

ιν κε ηνλ θπβεξλήηε ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ ηλά, πξν-

θεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ζεηξάο θαηαζθεπα-

ζηηθψλ έξγσλ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. εκεηψλεηαη 

φηη ν αηγππηηαθφο ηξαηφο εθηειεί πιεζψξα θαηαζθεπα-

ζηηθψλ έξγσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηδησηηθνχο νκίινπο, ζε κία πξνζπάζεηα ηαρείαο πινπνίε-

ζεο ηνπ κεγαιφπλννπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο  ηεο θπ-

βέξλεζεο. 

 

Παξάδνζε ηεο πξψηεο θάζεο ησλ έξγσλ ηεο λέαο 

πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ν 

κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Concord 

Company for Engineering & Construction αλαθνίλσζε 

φηη πξφθεηηαη έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο λα 

μεθηλήζεη λα παξαδίδεη νινθιεξσζέληα έξγα ηεο πξψηεο 

θάζεο αλάπηπμεο δηθηχσλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ηεο ππφ θαηαζθεπή 

λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο 

ηεο Αηγχπηνπ. Καηά ηνλ φκηιν Concord, ε παξάδνζε 

ησλ ελ ιφγσ βαζηθψλ ππνδνκψλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην  

ηεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο εγθαηλίαζεο νξηζκέλσλ 

νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο πξψηεο 

θάζεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο πφιεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

επίζεο έξγα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη αλάπηπμεο 

ρψξσλ ππεξεζηψλ θαη αλαςπρήο. Όπσο ζεκείσζε ν πξφ-

εδξνο ηεο Concord, θ. Elabd, ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ππν-

δνκψλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα είλαη 

έηνηκν πξνο παξάδνζε ην αξγφηεξν σο ην ηέινο ηνπ ηξέ-

ρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Concorde έρεη 

αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ ζε ηξεηο πεξηνρέο 

θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, 

ελψ ηα θηηξηαθά θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζε απηέο πινπνη-

νχληαη απφ ηνπο κεγάινπο εγρψξηνπο νκίινπο Hassan 

Allam θαη Orascom Construction.    

 

Τςειή ε θεξδνθνξία ηεο Talaat Moustafa Group ην 

1ν ηξίκελν 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ νκίινπ real estate 

developers Talaat Moustafa Group Holding (TMG), θ. 

Hisham Talaat Moustafa, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξη-

κήλνπ 2018 ηα θέξδε ηνπ νκίινπ αλήιζαλ ζε EGP340,6 

εθαη. (πεξίπνπ $19,1 εθαη.), έλαληη EGP305,2 εθαη. θα-

ηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017 (αχμεζε 11,6%). 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ νκίινπ αλήιζαλ εμάιινπ ζε 

EGP1,6 δηζ. (πεξίπνπ $90 εθαη.) ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψ-

ηνπ ηξηκήλνπ 2018, απμεκέλα θαηά 33% έλαληη εθείλσλ 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017 (EGP1,2 δηζ.). Ο θ. 

Moustafa δηέςεπζε θαηεγνξεκαηηθά νηθνλνκηθά δεκν-

ζηεχκαηα πνπ ήζειαλ ηνλ φκηιν λα ζπεχδεη λα δαλεηζηεί 

θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1,5 δηζ. ($84,3 εθαη.) 

απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, πξνο ηφλσζε ησλ επηπέδσλ 

ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηνπ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηγπ-

πηηαθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ  

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ 

θ. Shaker, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε ηε ιήςε 

δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο $198 εθαη. (60 εθαη. 

θνπβετηηαλψλ δελαξίσλ) απφ ην εδξεχνλ ζην Κνπβέηη 

Αξαβηθφ Σακείν Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο Αλάπηπ-

μεο, γηα ηελ επέθηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ ειεθηξηθνχ δη-

θηχνπ ηεο ρψξαο. Ζ δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ζα έρεη 

ηεηξαεηή πεξίνδν ράξηηνο θαη πεξίνδν απνπιεξσκήο 

δηάξθεηαο 26 εηψλ. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ηα έξγα 

βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ 

δηθηχνπ απαηηνχλ επελδχζεηο χςνπο EGP25 δηζ. ($1,4 

δηζ.) θαηά ηελ πξνζερή δηεηία.     

 

Δθθίλεζε παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ λέν θξέαξ 

ηνπ θνηηάζκαηνο Nooros 

χκθσλα κε δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-

Molla ζην ηέινο Μαΐνπ, πξφζθαηα μεθίλεζε ε παξαγσ-

γή απφ λέν θξέαξ ηνπ θνηηάζκαηνο Nooros, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε αβαζή χδαηα ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, πεξί- 
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πνπ 120 ρικ. βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αιεμάλδξεηαο. Σν 

λέν θξέαξ θέξεη ηελ νλνκαζία “Nedico”, ε δε εκεξήζηα 

παξαγσγή ηνπ αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ 180 εθαη. θ.π. 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη 1.500 βαξειηψλ ζπκππθλσκάησλ. 

Καηά ηνλ θ. El-Molla, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ θξέα-

ηνο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θξεάησλ ζηo θνίηαζκα 

Nooros αλέξρεηαη ζε 14, ηα νπνία παξάγνπλ πεξίπνπ 1,2 

δηζ. θ.π. αεξίνπ θαη 8.500 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ ε-

κεξεζίσο.     

 

Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζην θσηηζκφ δξφκσλ  

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ζηηο 17/6, θνλδχιηα χςνπο EGP1,5 δηζ. έρνπλ δεζκεπζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε εζληθνχ πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο 

ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνπο δξφκνπο ηεο 

ρψξαο. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηα ελ ιφγσ 

θνλδχιηα ρξεκαηνδνηνχλ ην αλσηέξσ πξφγξακκα –

ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο EGP2 δηζ.- πνπ βξίζθε-

ηαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζε ηξεηο θάζεηο, νη δχν 

πξψηεο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε ζρεδφλ νινθιεξσζεί. 

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ 

ειεθηξηθφ θσηηζκφ δξφκσλ απνηειεί θνηλή πξσηνβνπιία 

ησλ Τπνπξγείσλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Ζιεθηξηζκνχ, 

θαζψο θαη ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο 

(Arab Organization for Industrialization, ζπκθεξφλησλ 

ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 

θξαηηθά ηακεία.   

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πινπνίεζεο αηνιηθψλ έξγσλ 

χκθσλα κε αλψηαηεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην ππνπξγη-

θφ ζπκβνχιην θέξεηαη λα ελέθξηλε επί ηεο αξρήο ηξνπν-

πνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ζχζηεκα 

πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, ε νπνία πξνβιέπεη κεηάβαζε απφ ην ππάξρνλ 

ζρήκα πιεξσκήο απφ ην θξάηνο ηεο παξαγφκελεο ελέξ-

γεηαο ζηνπο ηδηψηεο ζε εγγπεκέλεο ηηκέο (“Feed-in-

Tariff”), ζε ζρήκα “Build-Own-Operate” (“BOO”), αλα-

ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ζην αξκφδην Τπνπξγείν Ζιεθηξη-

ζκνχ ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ, ζε ζπληνληζκφ κε ηνλ ηδησηηθφ επελδπηηθφ ην-

κέα. Ζ σο άλσ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο, εθ’ φζνλ επηβε-

βαησζεί θαη πινπνηεζεί ζηελ πξάμε, αλακέλεηαη, ζχκθσ-

λα κε θιαδηθέο πεγέο, λα δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηελ πιν-

πνίεζε λέσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην.     

 

Ζ ARAMCO ζα ζπλερίζεη λα πξνκεζεχεη ηα αηγππηη-

αθά δηπιηζηήξηα γηα 6 κήλεο 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. 

El-Molla ζηηο 19/6, ν κεγάινο ζανπδαξαβηθφο πεηξειατ-

θφο φκηινο ARAMCO ζπκθψλεζε λα ζπλερίζεη λα πξν-

κεζεχεη κε αξγφ πεηξέιαην ηα αηγππηηαθά δηπιηζηήξηα γηα 

αθφκε έμη κήλεο, μεθηλψληαο απφ ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο 

έηνπο. Καηά ηνλ Τπνπξγφ, νη πνζφηεηεο πνπ ζα πξνκε- 

ζεχεη ε ARAMCO ζα θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ 500 ρηι. θαη 

1 εθαη. βαξέιηα κεληαίσο. εκεηψλεηαη φηη ε ARAMCO 

είρε επαλεθθηλήζεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο 

ηηο θνξηψζεηο αξγνχ πεηξειαίνπ κε απνδέθηεο αηγππηηα-

θά δηπιηζηήξηα, γηα πεξίνδν έμη κελψλ.  

 

Οξηζηηθνπνηήζεθε ε πψιεζε 10% ηνπ θνηηάζκαηνο 

Zohr ζηνλ φκηιν Mubadala 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηηο 

21/6, νξηζηηθνπνηήζεθε ε κεηαβίβαζε κεξηδίνπ 10% ηνπ 

ππεξάθηηνπ νηθνπέδνπ παξαρψξεζεο Shorouk, βνξείσο 

ηεο Αιεμάλδξεηαο, εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην γηγα-

ληηαίν θνίηαζκα Zohr, απφ ηνλ ηηαιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν 

ENI ζηε Mubadala Petroleum, ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ 

εκηξαηηλνχ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ ηνπ Abu Dhabi, 

Mubadala Investment Company. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκ-

θσλία κεηαμχ ησλ δχν νκίισλ είρε επηηεπρζεί ηνλ πεξα-

ζκέλν Μάξηην, έλαληη ηηκήκαηνο $934 εθαη. γηα ηε Mu-

badala Petroleum. Καηφπηλ ηεο πψιεζεο ηνπ πξφζζεηνπ 

κεξηδίνπ 10%, ε ηξέρνπζα ζχλζεζε ησλ κεηφρσλ ηνπ 

θνηηάζκαηνο Zohr έρεη σο αθνινχζσο: ENI 50%, Rosneft 

30%, British Petroleum 10% θαη Mubadala Petroleum 

10%. 

 

Γειψζεηο Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ πεξί πιήξνπο εμά-

ιεηςεο επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-

Molla ζηηο 20/6, νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηα πξντφληα 

πεηξειαίνπ πξφθεηηαη λα εμαιεηθζνχλ πιήξσο έσο ην 

2019. Ο Τπνπξγφο αλαθνίλσζε επίζεο φηη ε εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο «έμππλσλ» θαξηψλ ζηα θαχζηκα αλα-

ζηέιιεηαη, θαζψο δηαπηζηψζεθε ζεηξά ηερληθψλ αδπλα-

κηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. εκεηψλεηαη φηη 

ην επίπεδν ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θα-

ηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 εθηηκάηαη ζε EGP89 δηζ. 

–έλαληη EGP110 δηζ. ην έηνο 2017/18- φπσο έρεη πξφ-

ζθαηα δηεπθξηλίζεη ν λένο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. 

Maait.  

εκεηψλεηαη φηη ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s 

αλαθνίλσζε φηη νη πξφζθαηεο πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

εθηηκάηαη πσο ζα αζθήζνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αμην-

ιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ, 

ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη αλακέλεηαη απφ ηελ θπβέξλε-

ζε ηεο ρψξαο λα κεηψζεη ην χςνο ησλ επηδνηήζεσλ θαπ-

ζίκσλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 1,7% θα-

ηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, έλαληη 2,5% θαηά ην 

ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο.     
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Γειψζεηο Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ πεξί δηαθνπήο εηζα-

γσγψλ LNG σο ην ηέινο 2018 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-

Molla ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Αίγππηνο θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ζα δηαθφςεη ηηο εηζαγσγέο πγξνπνηε-

κέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξ-

ηνπ ηξηκήλνπ 2018. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Τπνπξγφ, 

λσξίο ζηηο αξρέο ηνπ 2019 αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ νη 

εμαγσγέο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα 

Zohr θαη ηα ππφινηπα λέα, ππφ αλάπηπμε θνηηάζκαηα 

(Taurus θαη Libra ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, Atoll ηνπ Αλαην-

ιηθνχ Γέιηα). Καηά ηνλ θ. El-Molla, ν ηειεπηαίνο δη-

εζλήο δεκφζηνο δηαγσληζκφο γηα ηελ εηζαγσγή LNG 

ζηφρεπε ζηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ ζηε δηάξ-

θεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2018, ελψ ε αηγππηηαθή θπβέξ-

λεζε πξνζδνθά φηη θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν δελ πξφθεη-

ηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο ή λα πξνθεξπρζεί 

λένο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα LNG.    

εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηνλ θ. El-Molla, ην επίπεδν ηεο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο απφ ην θνίηαζκα Zohr αλακέλε-

ηαη φηη ζα έρεη απμεζεί ζηα 1,75 δηζ. θ.π. ηνλ πξνζερή 

Αχγνπζην, ελψ νη πξφζθαηεο απμήζεηο ησλ παξαγφκε-

λσλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα λέα θνηηάζκαηα 

έρνπλ σζήζεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή ηεο ρψξαο ζην 

επίπεδν ησλ 6 δηζ. θ.π. πεξίπνπ.  

 

Γειψζεηο δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ENI γηα πξαγκα-

ηνπνίεζε επελδχζεσλ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ 

ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ENI θ. Descalzi ζην ηέινο 

Ηνπλίνπ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδπζέλησλ θεθα-

ιαίσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ 

Zohr θαη Nooros έρνπλ θζάζεη ην επίπεδν ησλ $8,4 δηζ. 

Ο θ. Descalzi δήισζε εμάιινπ φηη νη επελδχζεηο ηεο ENI 

ζηελ Αίγππην αληηπξνζσπεχνπλ ην 70% ησλ επελδχ-

ζεσλ ηνπ νκίινπ, ελψ ε ENI πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη 

ζε πξφζζεηεο επελδχζεηο ζηε ρψξα, ζπλνιηθνχ χςνπο $3 

δηζ., εληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ. εκεηψλεηαη φηη νη σο 

άλσ δειψζεηο ηνπ θ. Descalzi έγηλαλ ζην πιαίζην ζπλά-

ληεζήο ηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, 

απφ θνηλνχ κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα εμνξχμεσλ ηεο 

ENI θ. Vella θαη ην γεληθφ δηεπζπληή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

ENI ζηελ Αίγππην (IEOC), θ. Cavanna.    

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα εγρψξησλ θαη δηεζλψλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ν φκηινο ENI πηζαλφηα-

ηα βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ αλαθάιπςε λένπ γηγα-

ληηαίνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, ηξηπιάζηαο –φπσο 

αλαθέξεηαη- δπλακηθφηεηαο απφ εθείλε ηνπ θνηηάζκαηνο 

Zohr, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Noor, εληφο ηνπ νηθνπέδνπ 

παξαρψξεζεο Shorouk, βνξείσο ηνπ ηλά. Καηά ηα δε-

κνζηεχκαηα, πνπ επηθαινχληαη πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ζχληνκα επίθεηληαη ζρεηηθέο 

επίζεκεο αλαθνηλψζεηο.    

Πξνγξακκαηηδφκελε εγθαηλίαζε κεγάινπ αηνιηθνχ 

πάξθνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-

θφο Σχπνο, θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ζηηο 30/6, είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε 

εγθαηλίαζε κεγάινπ αηνιηθνχ πάξθνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

300 αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 580 MW, ζηελ 

πεξηνρή Gabal El-Zayt ηεο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζ-

ζαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ μεθίλεζε ην 2015 θαη έρεη 

ζπλνιηθφ θφζηνο χςνπο πεξίπνπ $625 εθαη. Σν αηνιηθφ 

πάξθν ηνπ Gabal El-Zayt θαηαζθεπάδεηαη ζε ηξεηο θά-

ζεηο, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ έρεη νινθιεξσζεί θαη πεξη-

ιακβάλεη 120 αλεκνγελλήηξηεο, ζπλδεδεκέλεο ζην ειε-

θηξηθφ δίθηπν, παξαγσγηθήο ηζρχνο 240 MW, ελψ αθν-

ινπζνχλ δχν αθφκε θάζεηο, πνπ πξφθεηηαη ζχληνκα λα 

ζπλδεζνχλ θαη απηέο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν, κία πνπ πεξη-

ιακβάλεη 110 αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 220 

MW θαη κία αθφκε κε 60 αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο 

ηζρχνο 120 MW.     

Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ππνγξάθεθε ζπκθσ-

λία γηα ηελ θαηαζθεπή πξφζζεηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ 

πεξηνρή Gabal El Zayt, κεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Egyptian Electricity 

Transmission Company - EETC) θαη θνηλνπξαμίαο ηαπσ-

ληθψλ θαη γαιιηθψλ νκίισλ κε ην κεγάιν αηγππηηαθφ 

θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Orascom. Σν ελ ιφγσ αηνιηθφ 

πάξθν ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηε κέζνδν “Build-Operate-

Own” (“BOO”), ζα δηαζέηεη παξαγσγηθή ηζρχ 250 MW, 

ζα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 1/3 ηεο ζπλνιηθά παξαγφ-

κελεο ηζρχνο απφ αηνιηθέο πεγέο ζηελ Αίγππην θαη ζα 

απαηηήζεη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ χςνπο 

$400 εθαη. Σν αηνιηθφ πάξθν αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε πεη-

ξακαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε κε ην εζληθφ ειεθηξη-

θφ δίθηπν σο ηα κέζα ηνπ 2019, θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

έσο ην ηέινο ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

 

Γεκνζηεχκαηα πεξί επ’ αφξηζηνλ αλαβνιήο ηεο νιν-

θιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-. Αξαβίαο 

χκθσλα κε αλεπηβεβαίσηα εγρψξηα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ε Αίγππηνο θαη ε 

. Αξαβία θέξνληαη λα έρνπλ αλαβάιεη επ’ αφξηζηνλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηεο κεηαμχ ηνπο ειε-

θηξηθήο δηαζχλδεζεο, παξά ηηο πξφζθαηεο δηαβεβαηψζεηο 

ηεο ζρεηηθήο κεηθηήο δηκεξνχο επηηξνπήο φηη νη ηειηθέο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα έρνπλ ππνγξα-

θεί έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πε-

γέο πνπ επηθαιέζηεθε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, δελ έρνπλ 

αθφκε νξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα ηελ 

έλαξμε ζπδεηήζεσλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο ηηκέο 

κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ δηαγσληδφκελσλ 

εηαηξεηψλ, ζε ζπλέρεηα ηεο απφ πιεπξάο ησλ ηειεπηαίσλ 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ην έξγν, κε απν-

ηέιεζκα ηελ επ’ αφξηζηνλ αλαβνιή ηεο νινθιήξσζεο 

ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
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Αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα πεξί νινθιήξσζεο ησλ 

ηερληθψλ κειεηψλ γηα ην έξγν ηνπ “EuroAfrica Inter-

connector” 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 

25/6 ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker πα-

ξέιαβε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ νκίινπ “EuroAfrica 

Interconnector”, θ.θ. Καζνπιίδε θαη Κηνξίδε, αληίζηνη-

ρα, ηελ ηερληθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ην έξγν ειε-

θηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ, κέζσ Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο, κε ηελ  επξσπατθή ήπεηξν. Ο Αηγχπηηνο Τ-

πνπξγφο θάιεζε ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο λα αμηνινγή-

ζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ψζηε 

ζηε ζπλέρεηα λα μεθηλήζνπλ νη ζπλνκηιίεο κε ηελ θππξηα-

θή θαη ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα ηελ ηαρεία πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ, δηα ηνπ νπνίνπ ε Αίγππηνο ζηνρεχεη λα θαηα-

ζηεί θνκβηθφ θέληξν δηαζχλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξ-γεηαο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ επείξσλ. χκθσλα κε παιαηφηεξεο 

(ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ) δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

αηγππηηαθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(EETC),  θ. Abdel Rahim, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέ-

ηεο ζθνπηκφηεηαο, ζα θαζνξηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ην ζπ-

λνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ κεηα-

ζρεκαηηζκνχ θαη ε πνξεία ηνπ ππνβξχρηνπ θαισδίνπ. 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Άλνδνο ησλ αηγππηηαθψλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ 

θαηά 16% ην ηεηξάκελν 2018 

χκθσλα κε δήισζε ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Kabil ζηηο 3/6, νη αηγππηηαθέο κε πεηξε-

ιατθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 16% 

θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφ-

κελεο ζε $8,64 δηζ., έλαληη $7,43 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πε-

ξίνδν ηνπ 2017. Καηά ηνλ θ. Kabil, ν ζπλνιηθφο φγθνο 

ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ 2018 ζε $29,36 δηζ., έλαληη 

$26,14 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017. Πάλησο, 

φπσο αλέθεξαλ πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βην-

κεραλίαο, θαηά ην ηεηξάκελν 2018 νη αηγππηηαθέο εηζα-

γσγέο θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 21,8% ζε εηή-

ζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $20,71 δηζ., έλαληη $17 δηζ. 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξζη. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ 

φηη ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο σο άλσ αχμεζεο νθείιε-

ηαη ζε εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμν-

πιηζκνχ γηα ηελ εγρψξηα βηνκεραλία, θαη φρη ζε εηζαγσ-

γέο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.    

 

Αχμεζε αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαπζίκσλ ην 1ν ηξί-

κελν 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηη-

ζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

θαπζίκσλ απμήζεθαλ θαηά $260 εθαη. (27%) ζηε δηάξ-

θεηα ηνπ ηξηκήλνπ Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ 2018 θαη αλήι-

ζαλ ζε $1,22 δηζ., έλαληη $964 εθαη. ην αληίζηνηρν ηξίκε-

λν ηνπ 2017. 

Αχμεζε ηνπ φγθνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Αηγχ-

πηνπ ην 1ν δίκελν 2018 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηα-

θήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν φγθνο ηνπ ε-

μσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

δηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθε θαηά $1,414 δηζ. (ή 

9,5%) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017, αλεξρφ-

κελνο ζε $16,279 δηζ. Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζε-

θαλ θαηά πεξίπνπ 12,5%, αλεξρφκελεο ζε $4,5 δηζ. ην 

δίκελν Ηαλ. – Φεβ. 2018, έλαληη $4 δηζ. ην αληίζηνηρν 

δίκελν πέξζη. Κπξηφηεξεο αγνξέο ησλ αηγππηηαθψλ εμα-

γφκελσλ πξντφλησλ ήηαλ θαηά ην πξψην δίκελν 2018 ηα 

ΖΑΔ, ε Ηηαιία, ε Σνπξθία, ε . Αξαβία θαη ε Κίλα, ελψ 

θπξηφηεξνη μέλνη πξνκεζεπηέο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο 

ππήξμαλ ε Κίλα, ε . Αξαβία, ε Ρσζία, νη ΖΠΑ θαη ε 

Γεξκαλία.  

 

Άξζε ξσζηθήο απαγφξεπζεο  εηζαγσγήο αηγππηηαθήο 

παηάηαο 
χκθσλα κε δήισζε ηνπ (ηέσο) Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θ. Kabil ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, νη ξσζηθέο αξ-

ρέο ήξαλ απαγφξεπζε εηζαγσγήο αηγππηηαθήο παηάηαο, 

επηηξέπνληαο ηηο εηζαγσγέο απφ 8 αγξνηηθέο δψλεο ηεο 

Αηγχπηνπ, ε νπνία εθαξκνδφηαλ απφ ην έηνο 2015. Καηά 

ηνλ θ. Kabil, ε άξζε ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο ηζρχεη 

απφ ηηο 6/6 ηξέρνληνο έηνπο. 

 

Κπβεξλεηηθή απφθαζε γηα εηζαγσγέο ξπδηνχ 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο αξρέο 

Ηνπλίνπ ην απεξρφκελν αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχ-

ιην απνθάζηζε ηελ εθθίλεζε εηζαγσγψλ πνζνηήησλ  

ιεπθνχ ξπδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εγρψξηα πξν-

ζθνξά θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα 

ζηνλ εθνδηαζκφ απηήο θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν. Βα-

ζηθφ κέιεκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε 

θαηά ην δπλαηφ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηη-

κψλ δηάζεζεο ηνπ ξπδηνχ ζηελ εγρψξηα αγνξά, δεδνκέ-

λεο ηεο επηβιεζείζαο ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαηά ηε θεηη-

λή πεξίνδν εζνδείαο. εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε απνθαζί-

ζεη ηε κείσζε ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ξπδηνχ θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηη-

θή πεξίνδν (Μάηνο-επηέκβξηνο 2018) ζε 724,2 ρηι. 

feddans κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα, ην Φεβξνπάξην, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ηειη-

θά ηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ γηα θαιιηέξ-

γεηα ξπδηνχ θέηνο ζηα επίπεδα ησλ 820 ρηι. feddans.     
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ρέδηα δεκηνπξγίαο θέληξνπ logistics ζηα δπηηθά ζχ-

λνξα ηεο Αηγχπηνπ 

χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν Δκπνξί-

νπ & Βηνκεραλίαο ζθέπηεηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δε-

κηνπξγία θέληξνπ logistics γηα αηγππηηαθά πξντφληα ζηα 

δπηηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο κε ηε Ληβχε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ 

ηαρχ εθνδηαζκφ εηζαγσγέσλ απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. 

Σν θέληξν logistics, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

πνπ ππέβαιε ε αηγππηηαθή Αξρή Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ 

(EDA) ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, πξφ-

θεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 2,8 εθαη. ηεηξ. κέ-

ηξσλ. Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο έρεη δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείν 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ 

αλάζεζε ζε ηδησηηθή εηαηξεία εθπφλεζεο ζρεηηθψλ νηθν-

λνκνηερληθψλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, πξνζδνθψληαο ζε 

πηζαλή έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έσο ην ηέινο ηνπ 

2018. 

 

Βειηίσζε φξσλ πξνκήζεηαο ζηηαξηνχ απφ μέλνπο πξν-

κεζεπηέο   

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκε-

ζεηψλ (GASC) πξνρψξεζε ζε ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ 

φξσλ πνπ απαηηεί απφ ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ 

αγνξά ζηηαξηνχ, φπσο αλέθεξε ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο 

Σχπνο. πγθεθξηκέλα, ζε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα πξνκή-

ζεηα ζηηαξηνχ ηεο 12εο Ηνπλίνπ, ε GASC κείσζε θαηά $1 

ην θφζηνο θνζθηλίζκαηνο αλά ηφλν, θαηεβάδνληάο ην ζε 

$2 αλά ηφλν, ελψ επίζεο, ζεκαληηθφηεξν, κείσζε ην χςνο 

ησλ ζηαιηψλ ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα γηα ηνπο μέλνπο 

πξνκεζεπηέο, απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ $12.000 αλά 

εκέξα γηα πεξίνδν 12 εκεξψλ, ζε $10.000 αλά εκέξα γηα 

πεξίνδν 10 εκεξψλ. χκθσλα κε ην δηεζλή Σχπν, ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο πνιινί δηεζλείο πξνκεζεπηέο παξαπν-

λνχληαλ γηα κεγάιε αχμεζε ησλ ζηαιηψλ ζηα αηγππηηαθά 

ιηκάληα, ε νπνία ηνπο δεκηνχξγεζε εμαηξεηηθά απμεκέλα 

θφζηε, δεδνκέλσλ ησλ εδψ ρξνλνβφξσλ ηεισλεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 12/6 

ε GASC αγφξαζε 420 ρηι. ηφλνπο ζηηαξηνχ κέζσ δη-

εζλνχο δηαγσληζκνχ, παξαδνηέσλ ηνλ πξνζερή Ηνχιην, εθ 

ησλ νπνίσλ 300 ρηι. ηφλνη πξνήιζαλ απφ ηε Ρσζία θαη 

120 ρηι. ηφλνη απφ ηε Ρνπκαλία. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγπ-

πηνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν δηεζλή αγνξαζηή ζηηεξψλ.  
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Αηγππηηαθφο ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ελδερφκελν ε-

κπνξηθψλ αληηπνίλσλ θαηά ΖΠΑ 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα 

Ηνπλίνπ ζηε κε έσο ηψξα ιήςε απάληεζεο απφ ηηο ακεξη-

θαληθέο αξρέο ζην αίηεκα πνπ είρε ππνβάιεη ε αηγππηηα-

θή θπβέξλεζε ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην πξνθεηκέλνπ λα 

εμαηξεζνχλ ηα αηγππηηαθά ραιπβνπξγηθά πξντφληα θαη ην 

αινπκίλην απφ ηνπο απμεκέλνπο δαζκνχο πνπ επέβαιε ε 

δηνίθεζε Trump. Όπσο αλέθεξαλ πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, δεδνκέλνπ φηη 

αλάινγα αηηήκαηα επξσπατθψλ θαη αζηαηηθψλ ρσξψλ 

έρνπλ κέρξη ηψξα απνξξηθζεί απφ ηελ ακεξηθαληθή δηνί-

θεζε, θαίλεηαη κάιινλ απίζαλν λα ρνξεγεζεί ηέηνηα ε-

μαίξεζε ζηα αηγππηηαθά πξντφληα. Όπσο αλέθεξε ν νηθν-

λνκηθφο Σχπνο, ζθεπηηθηζκφο επηθξαηεί ηφζν ζηελ αηγπ-

πηηαθή θπβέξλεζε φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλαθνξη-

θά κε ηε ζθνπηκφηεηα αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ελδερφκελεο επηβνιήο εκπνξηθψλ αληηπνίλσλ ζηηο εηζα-

γσγέο επηιεγκέλσλ θαηεγνξηψλ ακεξηθαληθψλ πξντφ-

λησλ, δεδνκέλσλ ησλ δηκεξψλ πνιηηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αηγπ-

πηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην 2017 ν 

φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ κε ηηο ΖΠΑ αλήιζε ζε 

$5,02 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ $1,32 δηζ. αληηζηνηρνχζε ζε 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηε ρψξα. χκθσλα κε ηα σο 

άλσ ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηδήξνπ θαη ράιπ-

βα πξνο ΖΠΑ ην 2017 αλήιζαλ ζε $103 εθαη. (ζρεδφλ 

νθηαπιαζηαζκέλεο έλαληη ηνπ 2016), αληηζηνηρνχζαλ ζε 

178,5 ρηι. ηφλνπο θαη πξνήιζαλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέ-

ξνο ηνπο απφ ηηο δχν κεγάιεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο Ezz 

Steel θαη Kandil Steel.          

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Αηγππηην-θηλεδηθή ζπλεξγαζία γηα βηνκεραληθή δψλε 

ζην New El Alamein 

ηηο 29/5, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπ-

μεο ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθφ 

θξαηηθφ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν CGCOC Group κε ζθν-

πφ ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο 

ρψξαο. ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο, ε αηγπ-

πηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) ελέ-

θξηλε ηε δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξ-

γία ηεο βηνκεραληθήο δψλεο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε λέα βηνκεραληθή δψλε 

ζα βαζίδεηαη ζε πξάζηλεο πεγέο ελέξγεηαο, ελψ ζα πεξη-

ιακβάλεη κνλάδεο αθαιάησζεο, θαζψο θαη εθηάζεηο α-

γξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ζα ζπ-

ζθεπάδνληαη απφ κνλάδεο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο. 
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ρέδηα δηεζλνχο επέθηαζεο ηεο βηνκεραλίαο ζλαθ 

Edita Food Industries 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-

θφο Σχπνο, ε θνξπθαία αηγππηηαθή βηνκεραλία παξαγσ-

γήο ζλαθ Edita, πνπ ηδξχζεθε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα κε 

ζπλεπελδπηή, ηφηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ 

Chipita, αλαθνίλσζε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ζα επελ-

δχζεη θεθάιαηα χςνπο EGP180 εθαη. κε βαζηθφ ζθνπφ 

ηε δηείζδπζή ηεο ζηηο αγνξέο ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ 

ΖΑΔ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, 

κέξνο ησλ σο άλσ θεθαιαίσλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πε-

ξαηηέξσ αλάπηπμε πθηζηάκελσλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ 

ηεο Edita, φπσο ηεο Παιαηζηίλεο, ηεο Ηνξδαλίαο, ηνπ 

Ηξάθ θαη ηνπ Ληβάλνπ, θαζψο θαη ηνπ Μαξφθνπ, φπνπ ε 

Edita πξφζθαηα απέθηεζε εμαγσγηθή παξνπζία. ε-

κεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζην Μαξφθν ε Edita ζρεδηάδεη λα 

μεθηλήζεη ζπκπαξαγσγή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθή βην-

κεραλία.     

 

Ζ θαηάξγεζε δαζκψλ ζηα επξσπατθά απηνθίλεηα δε 

ζα επηθέξεη κεηψζεηο ηηκψλ 

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηηο αξρέο 

Ηνπλίνπ, ε αλακελφκελε ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαηάξγεζε 

ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ γηα ηα επξσπατθά απηνθίλεηα, 

ζην πιαίζην ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ πινπνίεζεο ηεο πκ-

θσλίαο χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ δελ αλακέλεηαη λα επη-

θέξεη κεηψζεηο ζηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ εηζαγφκελσλ 

απηνθηλήησλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Καηά ηηο εθηηκή-

ζεηο παξαγφλησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ε εμάιεηςε ησλ 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ αληηζηαζκίδεηαη θαη’ αξράο κεξη-

θψο απφ ηελ ππνηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη 

ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξψ. Ωζηφζν, σο βαζηθφηεξνο 

ιφγνο γηα ηε κε νπζηαζηηθή κεησηηθή επίδξαζε ηεο θα-

ηάξγεζεο ησλ δαζκψλ επί ησλ ηηκψλ ησλ απηνθηλήησλ 

θαηαγξάθεηαη ε θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλά-

πηπμε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο θαη ε ππφ ζπδήηεζε –

απφ ηνλ Αχγνπζην 2016- ζρεηηθή λνκνζεζία. Ζ ελ ιφγσ 

λνκνζεζία αλακέλεηαη λα θαζηεξψζεη εηδηθφ θφξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, απφ 

ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ νπνίνπ ζα εμαηξνχληαη νη 

εγρψξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, εθ’ φζνλ παξάγνπλ 

νρήκαηα κε απμεκέλν πνζνζηφ ρξήζεο εγρψξηα παξαγφ-

κελσλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα θζάλεη ην 60% εληφο πεξηφ-

δνπ νθηαεηίαο, ή δηαζέηνπλ απμεκέλεο παξαγσγηθέο δπ-

λαηφηεηεο (ε λνκνζεζία ελζαξξχλεη ηηο εγρψξηεο απηνθη-

λεηνβηνκεραλίεο λα παξάγνπλ εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ 

60.000 νρήκαηα θπβηζκνχ έσο 1.600 cc, 8.000 νρήκαηα 

θπβηζκνχ άλσ ησλ 1.600 cc θαη 50.000 θνξηεγά), ή α-

θφκε εμάγνπλ νρήκαηα ή εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ, α-

θφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα επαλεμαγσγέο επξσπατθψλ 

νρεκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επαλεμάγεηαη πνζν-

ζηφ 25% ησλ επξσπατθψλ νρεκάησλ πνπ έρνπλ εηζα-

ρζεί. 

εκεηψλεηαη φηη ε πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ 

νξίδεη φηη ε Αίγππηνο δεζκεχεηαη λα κεηψλεη ηνπο δα-

ζκνχο ησλ απηνθηλήησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ Δ.Δ.  
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θαηά 10% εηεζίσο, κε ζθνπφ ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπο κε-

ρξη ην έηνο 2019. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην ηέινο ηνπ 

2017, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκερα-

λίαο απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο γηα ην 

έηνο 2018 ησλ εηήζησλ πεξηθνπψλ ησλ δαζκψλ επί ησλ 

νρεκάησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ Δ.Δ., πξνθαλψο κε 

ζηφρν λα δνζεί πίζησζε ρξφλνπ ζηελ εγρψξηα απηνθηλε-

ηνβηνκεραλία, αιιά θαη ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη λα 

ζέζεη ζε εθαξκνγή ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία γηα ηελ ελί-

ζρπζε ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, δεδνκέ-

λσλ ησλ ηζρπξψλ αληηδξάζεσλ ηεο επξσπατθήο απηνθη-

λεηνβηνκεραλίαο θαηά ηεο ζθνπνχκελεο λέαο αηγππηηα-

θήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο απηνθη-

λεηνβηνκεραλίαο, ε Δπξ. Δπηηξνπή αληηκεησπίδεη ζνβα-

ξά ην ελδερφκελν λα θέξεη ην δήηεκα ζην κεραληζκφ 

επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ Π.Ο.Δ.   

Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην 2017 νη εγρψ-

ξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ κεηψζεθαλ δξακαηηθά ζην επί-

πεδν ησλ 99.000 κνλάδσλ, έλαληη πεξίπνπ 142.000 κν-

λάδσλ ην 2016, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ππνηίκεζεο ηεο αη-

γππηηαθήο ιίξαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο απφηνκεο αχμε-

ζεο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ. ην πξψ-

ην ηεηξάκελν ηνπ 2018, νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 35,9% ζε εηήζηα 

βάζε, αλεξρφκελεο ζε 49.062 κνλάδεο, θπξίσο ιφγσ 

απμεκέλσλ πσιήζεσλ θνξηεγψλ.              

 

πλεξγαζία Αηγχπηνπ-Δ.Δ. ζην θιάδν βηνκεραλίαο 

δεξκάησλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο 

Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκερα-

λίαο βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε δχν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο δεξκάησλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνζθάησο αλα-

θνηλσζέληνο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο “SwitchMed”, 

ην νπνίν ζηνρεχεη ηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε νηθνινγη-

θψλ θαηλνηνκηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. χκθσλα 

κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην πξψην επελδπηηθφ 

ζρέδην πνπ πξνσζεί ε αηγππηηαθή πιεπξά αθνξά ηε δεκη-

νπξγία λένπ βπξζνδεςείνπ έθηαζεο 50.000 ηεηξ. κέηξσλ 

γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ρξήζε 

νηθνινγηθήο ηερλνινγίαο αηρκήο, ην νπνίν ζα δεκηνπξγή-

ζεη πεξίπνπ 100 ζέζεηο εξγαζίαο θαη εθηηκάηαη φηη ζα 

έρεη εηήζην ηδίξν χςνπο πιεζίνλ ησλ €4 εθαη. Σν δεχηε-

ξν επελδπηηθφ ζρέδην αθνξά ηε δεκηνπξγία λέαο κνλά-

δαο παξαγσγήο δειαηίλεο απφ απνξξίκκαηα θαηεξγαζίαο 

δεξκάησλ απφ ηνπηθά βπξζνδεςεία. εκεηψλεηαη φηη ην 

πξφγξακκα “SwitchMed” ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. 

θαη πινπνηείηαη απφ ζεηξά νξγαληζκψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Οξγαληζκφο ησλ ΖΔ γηα ηε 

Βηνκεραληθή Αλάπηπμε (UNIDO). 
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Μεγάιε αχμεζε ησλ εθδφζεσλ βηνκεραληθψλ αδεηψλ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA), θ. 

Abdel Razek, απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο 

πνπ απινπνίεζε ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ην Μάην 2017 (Ν. 

15/2017), ε Αξρή έρεη εθδψζεη 8.400 βηνκεραληθέο 

άδεηεο, έλαληη κέζνπ φξνπ 340 αδεηψλ εηεζίσο πνπ ρνξε-

γνχζε πξνεγνπκέλσο. Καηά ηνλ θ. Abdel Razek, ν αξηζ-

κφο ησλ ρνξεγεζεηζψλ αδεηψλ έρεη ζρεδφλ εηθνζηπεληα-

πιαζηαζηεί, θπξίσο εμαηηίαο ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ 

κέγηζηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ζε 30 εκέξεο, έλαληη πεξίπνπ 2 εηψλ θαηά κέζν 

φξν, πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. Καηά ηνλ θ. Abdel Razek, 

ε IDA πξφθεηηαη λα δηαζέζεη πεξίπνπ 30 εθαη. ηεηξ. κέ-

ηξα γεο γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο έσο ην 2020, έλαληη 

εθηάζεσλ 9,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ πνπ είραλ δηαηεζεί θαηά 

ηελ πεξίνδν 2007-2016.          

  

Δπελδπηηθφ ελδηαθέξνλ νκίισλ απφ ρψξεο ηνπ Κφι-

πνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, 

ε αηγππηηαθή Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) δέ-

ρζεθε πξφζθαηα νθηψ εθθξάζεηο ελδηαθέξνληνο απφ 

αξαβηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ρσξψλ ηνπ Κφι-

πνπ, θπξίσο ζανπδαξαβηθψλ θαη εκηξαηηλψλ, γηα πξαγ-

καηνπνίεζε βηνκεραληθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηε 

ρψξα θαη δηάζεζε θξαηηθψλ βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλν-

ιηθήο έθηαζεο 15 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ πξνο ην ζθνπφ απ-

ηφ. πγθεθξηκέλα, ηα δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ζην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ Emirates Steel Com-

pany γηα θαηαζθεπή κνλάδαο ραιπβνπξγίαο, θαζψο θαη 

ηεζζάξσλ ζανπδαξαβηθψλ νκίισλ γηα εγθαζίδξπζε η-

δησηηθψλ βηνκεραληθψλ δσλψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Αηγχπηνπ.  

πλαθψο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ πξψελ 

Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Kabil, εληφο ησλ 

πξνζερψλ εβδνκάδσλ αλακέλεηαη λα εγθαηληαζηνχλ  

ηξεηο λέεο βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ (πιπληεξίσλ, ςπγείσλ θαη ηειενξάζεσλ ζηελ 

πξψηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο), ζπκθεξφλησλ ηνπ 

κεγάινπ νκίινπ Unionaire Group, ζηελ πεξηνρή 6th of 

October ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 

νπνίσλ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ αηγππηηαθά θαη ζανπδα-

ξαβηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $100 

εθαη. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Unionaire 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη, σο ηα κέζα ηνπ 2019, βην-

κεραληθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθψλ ζπ-

ζθεπψλ, κε θαζαξά εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζε 

έθηαζε 80.000 ηεηξ. κέηξσλ. 

 

Δπεθηάζεηο δπλακηθφηεηαο κεγάισλ αηγππηηαθψλ 

δηπιηζηεξίσλ 

Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην 

κεγάιν θξαηηθφ αηγππηηαθφ δηπιηζηήξην MIDOR 

(Middle East Oil Refinery) ππέγξαςε ζπκθσλία αμίαο 
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$1,7 δηζ. κε ην κεγάιν δηεζλή ηερληθφ φκηιν ηνπ θιάδνπ 

ελέξγεηαο TechnipFMC, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηα-

δφκελνπ κεγάινπ έξγνπ επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ 

ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα. εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ 

επελδπηηθφ θφζηνο επέθηαζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο MI-

DOR, αλέξρεηαη ζε $2,2 δηζ., ελψ ζην project κεηέρνπλ 

επίζεο νη αηγππηηαθνί ηερληθνί φκηινη ENPPI θαη Petro-

jet. Ζ επέθηαζε αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ απφ ηα 115 ρηι. ζηα 175 

ρηι. βαξέιηα εκεξεζίσο. 

Δπίζεο, ην ελ ιφγσ δηπιηζηήξην ηεο Αιεμάλδξεηαο 

(Alexandria  National Refining & Petrochemicals Com-

pany – ANPRC) αλαθνίλσζε φηη έρεη νινθιεξψζεη θαηά 

97% ην έξγν επέθηαζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δπλακηθφ-

ηεηαο ζην επίπεδν ησλ 850 ρηι. ηφλσλ βελδίλεο 92 θαη 

95 νθηαλίσλ εηεζίσο, ην νπνίν απαίηεζε επελδχζεηο 

$233 εθαη. 

 

ρέδην ηαρείαο δεκηνπξγίαο ηνπξθηθήο βηνκεραληθήο 

πφιεο ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, αιιά θαη 

φπσο πξνθχπηεη απφ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε Σνπξθία ζρε-

δηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αηγππηηαθέο αξρέο θαη παξά 

ηηο «ιηκλάδνπζεο» πνιηηηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Αίγππην, 

λα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο έθηαζεο βηνκεραληθή πφιε ζηε 

ρψξα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηνπ γηγα-

ληηαίνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθη-

λήζεη εληφο ηνπ 2019. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σνπξθν-αηγππηηαθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζπλδέζκνπ θ. Ataseven, ε ηνπξθηθή πιεπξά έρεη ήδε ππν-

βάιεη αίηεκα ζηελ αηγππηηαθή Αξρή Βηνκεραληθήο Αλά-

πηπμεο (IDA) γηα ηε δηάζεζε έθηαζεο 1 εθαη. ηεηξ. κέ-

ηξσλ πξνο αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο πφιεο, ελψ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο ε IDA έρεη αληηδξάζεη θαη’ αξρήλ ζεηηθά, 

εθθξάδν-ληαο κάιηζηα ηελ πξνζδνθία ηεο γηα επέθηαζε 

ηεο βηνκεραληθήο πφιεο ζην κέιινλ. Ο θ. Ataseven αλα-

θέξζεθε εμάιινπ ζε ηζρπξφ ηνπξθηθφ ηδησηηθφ επελδπηη-

θφ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε ζρεδηαδφκελε βηνκε-

ραληθή πφιε. 

 

Αξαβηθέο επελδχζεηο αλακέλνληαη ζηελ αηγππηηαθή 

θαξκαθνβηνκεραλία 

χκθσλα κε πξφζθαηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ν αηγπ-

πηηαθφο θιάδνο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο έρεη θαηαζηεί 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο γηα μέλνπο επελδπηέο, θπξίσο απφ 

αξαβηθέο ρψξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα ΖΑΔ, ηε . 

Αξαβία, ην Κνπβέηη θαη ηελ Τεκέλε, εμαηηίαο αθ’ ελφο 

ησλ πςειψλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο ησλ πσιήζεσλ θαη αθ’ 

εηέξνπ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο 

θαξκάθσλ.  
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Καηά ηηο εθηηκήζεηο εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ, θαίηνη ε 

αηγππηηαθή θαξκαθνβηνκεραλία πάζρεη απφ ζηξεβιψζεηο 

ηεο αγνξάο πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ απφ ην θξάηνο θαη ησλ ρα-

κειψλ επηηξεπφκελσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο, ην έληνλν 

αξαβηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ βαζίδεηαη ζηηο ρακειέο 

αγνξαίεο αμίεο ησλ αηγππηηαθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο, 

έλεθα αθξηβψο ησλ σο άλσ ζηξεβιψζεσλ, αιιά θαη ηεο 

δηαξθνχο ππνηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθήο ιίξαο απφ ην ηέινο 

ηνπ 2016.  

χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ηα απμεκέλα θφζηε 

παξαγσγήο θαη νη δεκίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο εγ-

ρψξηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηα ηειεπηαία ρξφληα νδε-

γνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε πηψζε ησλ εγρψξησλ 

επελδχζεσλ θαη ζε αχμεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξν-

ληνο απφ ην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, νη μέλνη επελδπηέο 

πξνζδνθνχλ φηη πξφθεηηαη ζχληνκα λα επέιζνπλ κεγάιεο 

αιιαγέο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαξκάθσλ, δεδνκέλεο ηεο 

ηζρπξήο δήηεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη 

ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, κε βειηίσ-

ζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο θαη απινπνίεζε / ζπ-

ληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ εγγξαθήο. Όπσο αλέθεξαλ 

θιαδηθέο πεγέο, εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ κελψλ αλα-

κέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 3 έσο 4 μέλεο επελδπηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο ζε εμαγνξέο κεζαίνπ κεγέζνπο αηγππηηα-

θψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ εγρψ-

ξηα παξαγσγή θαξκάθσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα 

ιηγνζηνί κεγάινη αξαβηθνί θαξκαθεπηηθνί φκηινη (κε θν-

ξπθαίν ηνλ ηνξδαληθψλ ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθφ φκηιν 

Al-Hikma), ζε αληίζεζε κε ηνλ επξχηεξν θιάδν ππεξε-

ζηψλ πγείαο ηεο Αηγχπηνπ, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε 

επηηπρία αξθεηνί κεγάινη –θπξίσο εκηξαηηλνί θαη ζανπ-

δαξαβηθνί- φκηινη.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Αλεπαξθήο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δζληθήο Αξρήο ε-

ξάγγσλ (NAT) 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αλψλπκε 

πεγή ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ζχκθσ-

λα κε ηελ νπνία ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δζληθήο Αξρήο 

εξάγγσλ (National Authority for Tunnels – NAT) ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο θξί-

λεηαη εληειψο αλεπαξθήο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη 

φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη δεζκεχζεη θνλδχιηα 

χςνπο κφιηο EGP8,144 δηζ. (πεξίπνπ $456 εθαη.) γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Αξρήο, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε, κεηα-

μχ άιισλ, κε ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο πθη-

ζηάκελσλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ γξακκψλ ηνπ κεηξφ 

Καΐξνπ, έλαληη πξαγκαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ 

χςνπο EGP35 δηζ. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ε ειιηπήο 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο NAT ελδέρεηαη λα ηεο δεκηνπξγή-

ζεη πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππν-

ρξεψζεψλ ηεο πξνο μέλνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπγρξεκα-

ηνδνηνχλ ηα έξγα ηνπ κεηξφ.     
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Άλνδνο ησλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην Μάην 

2018 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ζηα 

κέζα Ηνπλίνπ ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ, λαχαξρνο ε.α. Mohab Mamish, ηα έζνδα ηεο Γηψ-

ξπγαο θαηά ην Μάην ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 

$503,13 εθαη., παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 14,4% 

έλαληη ηνπ Μαΐνπ 2017 θαη θαηά 5% έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 

2018 ($479,3 εθαη.), θζάλνληαο ζην αλψηαην επίπεδφ 

ηνπο απφ ηνλ Αχγνπζην 2015. χκθσλα εμάιινπ κε αλα-

θνίλσζε ηεο Αξρήο ζηηο 17/6, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο 

θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 θαηαγξάθνπλ αχμεζε 

θαηά 11,5%, αλεξρφκελα ζηα ηζηνξηθά πςειά επίπεδα 

ησλ $5,585 δηζ., έλαληη $5,008 δηζ. ην πξνεγνχκελν νη-

θνλνκηθφ έηνο (2016/17). 

 

Ο θνπβετηηαλφο φκηινο Agility ζα θαηαζθεπάζεη θέ-

ληξν logistics ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 

25/6 ππεγξάθε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αξ-

ρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαη ηεο 

κεγάιεο δηεζλνχο εηαηξείαο logistics κε έδξα ην Κνπβέηη, 

Agility Logistics, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θέληξνπ logi-

stics εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $100 εθαη. ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη. Σν λέν θέληξν lo-

gistics αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πεξί ηα κέζα ηνπ 

2020.  

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Άλνδνο ηνπ ηηαιηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ 

Αίγππην 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Σνπξη-

ζκνχ, παξαηεξείηαη δηπιαζηαζκφο ησλ θξαηήζεσλ Ηηα-

ιψλ ηνπξηζηψλ γηα δηαθνπέο ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο θεηηλήο ζεξηλήο πεξηφδνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη θαηά ην 

πξψην δίκελν ηνπ 2018, ν αξηζκφο εηζεξρφκελσλ Ηηαιψλ 

ηνπξηζηψλ παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 75%. 

Όπσο εμάιινπ αλέθεξαλ ηηαιηθέο ηνπξηζηηθέο πεγέο, ν 

αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ Ηηαιψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγπ-

πην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ 2018 εκθα-

λίδεηαη απμεκέλνο θαηά πιεζίνλ ηνπ 94%.   
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Event: Lead Middle East Exhibition 

Duration: 19-21/7/2018  
Tel.: +(202) 2412-4214 – 2410-5198  

Fax: +(202) 2412-4214 

Organizer : International Trade Exhibition Co. 

Hall No.: 
Hall 4-Cairo International Convention and Exhibition 

Center  

Event: Al-Ahram Exhibition for Real Estate 

Duration: 26-29/7/2018   

Tel.: +(202) 2770-4550 – 2770-4254  

Fax: +(202)-2578-5889  

Organizer : Al-Ahram Advertising Agency 

Hall No.: 
Exhibition Complex (Halls 4-5) -Cairo International Con-

vention and Exhibition Center  

Event: 
The Leading International Show For Cosmetics - Egy 

Beauty Expo  

Duration: 1-3/9/2018  
Tel. & Fax:  +(202) 2359-4110, +(202) 2378-0458  

Website, e-mail: 
https://www.egybeautyexpo.com, in-

fo@egybeautyexpo.com,  int.sales@egybeautyexpo.com   

Organizer, Hall No.:  

Universal Trade Fairs for Exhibitions And Conferences 

Co. ,  Hall 4-Cairo International Convention and Exhibi-

tion Center  

  

Organizer : 
Universal Trade Fairs for Exhibitions And Conferences 

Co.  

  

Event: Defile Kids Exhibition  

Duration: 7-9/9/2018  
Tel.: + (202) 2401-9488, 2403-5345  
Fax : + (202) 2405-1618  

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

fo@defiledegypte.com  

Organizer : Defile D'Egypte Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex (Halls 1-2-3-4) -Cairo International 

Convention and Exhibition Center  

Event: Sahara Exhibition 

Duration:  16-19/9/2018 

Tel.: +(202) 3346-4216, 3347-2049, 3344-7980, 3338-6290  
Fax: +(202) 3347-1155, 3338-6304  
Website, e-mail: http://www.saharaexpo.com, info@saharaexpo.com   
Organizer: Expo Co. For International Exhibitions & Conventions  

Hall No.: New Egypt International Exhibition Center 

Event: BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2018 

Duration: 18-21/9/2018 

Tel.:  +(971) 4445-3719, +(971) 5699-07089  

Website, e-mail: 

www.thebig5constructegypt.com, josineheij-

mans@dmgeventsme.com,  menna-

lotfy@dmgeventsme.com  

Organizer:  DMG Events Middle East  

Hall No.: New Egypt International Exhibition Center  

  

https://www.egybeautyexpo.com/
mailto:info@egybeautyexpo.com
mailto:info@egybeautyexpo.com
http://defiledegypte.com/main.htm
mailto:info@defiledegypte.com
mailto:info@defiledegypte.com
http://www.saharaexpo.com/
mailto:info@saharaexpo.com
mailto:josineheijmans@dmgeventsme.com
mailto:josineheijmans@dmgeventsme.com
mailto:mennalotfy@dmgeventsme.com
mailto:mennalotfy@dmgeventsme.com
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υναλλαγματική ισοτιμία  
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΗΡΟΤ 

Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  

Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  

admin@greekchambercairo.com  

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

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 

Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

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

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

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

