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ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Ζ αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ Αίγππην ην 2018/2019 πιεζηάδεη ην ζηόρν ηνπ 5,6%: εθ-
πξόζσπνο ηεο Πξνεδξίαο 
Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel-Fattah Al-Sisi ζπλαληήζεθε ηηο 22/7 ζην Κάηξν κε 
ηνλ Π/Θ Moustafa Madbouly θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Mohamed Maait κε ζέκα 
ηελ αλαζεψξεζε ησλ δεηθηψλ νηθνλνκηθήο απφδνζεο γηα ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2018/2019 θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2019/2020, ζχκθσλα κε δήισζε ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο. ηε δήισζε ηνπ εθπξφ-
ζσπνπ ηεο Πξνεδξίαο Bassam Radi πνπ εθδφζεθε γηα ηε ζπλάληεζε, αλαθέξεηαη φηη νη 
πξνθαηαξθηηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018/2019 παξνπ-
ζίαζαλ κεγάιε βειηίσζε ζε πνιιά επίπεδα κε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ λα θζάλεη ην 
5,6%. Δπίζεο, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην ζηφρν ηνπ 
8,4% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αλακέλεηαη λα ζπλερη-
ζηεί θαη λα θζάζεη ην 90% ηνπ ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε κε ην ζηνρεπφκελν πνζνζηφ 93%. 
Σέινο, ην ζηνρεπφκελν πξνθαηαξθηηθφ πιεφλαζκα αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 2% ηνπ 
ΑΔΠ, πξφζζεζε. 
 
Σα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθαλ ζηα $44,35 δηζ. ηνλ Ηνύ-
λην 
Σα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ ζηα $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην 
2019, έλαληη $20,01 δηζ. ηνλ ίδην κήλα ην 2015, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε 
ηεο απφδνζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE). ρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, βαζη-
ζκέλε ζε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Bloomberg, 
ππνγξάκκηζε ηελ αμηνζεκείσηε –απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο- βειηίσζε ηεο 
ζέζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα ηζρπξά δηεζλή λνκίζκαηα. χκ-
θσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο Μαΐνπ 2019 ηα ζπ-
λαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ είραλ θαηέγξαςαλ ειαθξφηαηε άλνδν αλεξρφ-
κελα ζε $44,27 δηζ., έλαληη $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην, $44,11 δηζ. ην Μάξηην θαη $44,06 
δηζ. ην Φεβξνπάξην, αληίζηνηρα. Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ 
θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, 
αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα, επίπεδα ζηα ν-
πνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019.  
 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθέξεη όηη ηα θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 
16,6% ην νηθνλνκηθό έηνο 2018/19, θαζώο θαη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ πεξί 
ΦΠΑ 
Ζ θπβέξλεζε ηεο Αηγχπηνπ ζπλέιεμε θνξνινγηθά έζνδα χςνπο EGP660 δηζ. ($39,83 
δηζ.) θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/2019, απμεκέλα θαηά 16,6% έλαληη ηνπ πξνεγνχ-
κελνπ έηνπο, δήισζε ζην ηέινο Ηνπιίνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, θ. Maait. 
Καηά ηνλ θ. Maait, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/2018 ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε εηζπξάμεη 
θνξνινγηθά έζνδα χςνπο EGP566 δηζ. Απφ ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα πνπ εη-
ζπξάρζεθαλ ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/2019, EGP309 δηζ. πξνήιζαλ απφ ην θφξν 
πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), δήισζε ν Τπνπξγφο θ. Maait. Ο θ. Maait δήισζε επίζεο 
φηη ε θπβέξλεζε ζα ζπγθξνηήζεη επηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί ΦΠΑ 
θαη φηη ε ρψξα ζα εξγαζηεί γηα ηε ζχληαμε λένπ λφκνπ γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.  



 

 

Ωζηφζν, δελ έδσζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 
ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηδησρζνχλ. Καηά ηνλ θ. Maait, «ν 
ΦΠΑ δηεπξχλεη ηε θνξνινγηθή βάζε ζε κηα ρψξα φπνπ ε 
θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα απμήζεη ηα θνξνινγηθά ηεο 
έζνδα εμαηηίαο κηαο κεγάιεο αλεπίζεκεο νηθνλνκίαο θαη 
επξείαο θνξνδηαθπγήο».  πλερίδνληαο, ν Τπνπξγφο δηεπ-
θξίληζε φηη «ν ελ ιφγσ θφξνο εηζήρζε ζην 13% γηα έλα 
ρξφλν απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ελψ απφ ηνλ Ηνχιην 
2017 ν ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 14%, αληηθαζηζηψληαο ην 
θφξν επί ησλ πσιήζεσλ». Ο θ. Maait δηεπθξίληζε επίζεο 
φηη «επηδηψθεηαη ε θαηάξηηζε ελφο λένπ λφκνπ γηα ην θφξν 
εηζνδήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο», πξνζζέηνληαο φηη «ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ λφκνπ ζα 
ππνβιεζεί κέζα ζε δχν κήλεο». 
 
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αηγύπηνπ ζα επηβξαδπλζεί 
ειαθξά ζε 5,5% ην 2019/20   
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ ζα επηβξαδπλζεί ε-
ιαθξά ζε 5,5% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20, απφ 5,6% ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, ζχκθσλα κε δεκνζθφπεζε κεηα-
μχ νηθνλνκνιφγσλ ηνπ δηεζλνχο πξαθηνξείνπ Reuters. χκ-
θσλα κε έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, «νη θχξηνη κα-
θξννηθνλνκηθνί δείθηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη θαηαλαισηη-
θέο δαπάλεο ζα είλαη ζρεηηθά αλίζρπξεο, ελψ θαη νη ηνπηθέο 
επηρεηξήζεηο δελ ζα επηδείμνπλ επαξθή επελδπηηθή δξαζηε-
ξηφηεηα, ελψ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα ππνζηεξηρζεί θπ-
ξίσο απφ ηηο απμεκέλεο θξαηηθέο δαπάλεο δεκνζίσλ επελ-
δχζεσλ. Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλά-
πηπμεο παξακέλνπλ σζηφζν ειπηδνθφξεο, θπξίσο ράξε ζηε 
κεγέζπλζε ηνπ θιάδνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηηο πςε-
ιφηεξεο επελδχζεηο, ελψ θαη ε εγρψξηα θαηαλάισζε αλα-
κέλεηαη λα αλαθάκςεη ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη 
νπνίεο δεκηνπξγνχλ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο». 
 
Μεγάιε πηώζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ηνλ Ηνύλην 
2019 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ 
ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσ-
ξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Ηνχλην 2019 κεγάιε πηψζε θαηά 
ζρεδφλ πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ Μαΐνπ. π-
γθεθξηκέλα, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ έθζαζε ηνλ Ηνχλην ην 
επίπεδν ηνπ 9,38% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 14,09% ην   
Μάην, 13,01% ηνλ Απξίιην, 14,16% ην Μάξηην θαη 14,35% 
ην Φεβξνπάξην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο 
θαηέγξαςε εμάιινπ ηνλ Ηνχλην 2019 πεξαηηέξσ αμηφινγε 
πηψζε, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 6,4% ζε εηήζηα βά-
ζε, έλαληη 7,83% ην Μάην, 8,11% ηνλ Απξίιην, 8,93% ην 
Μάξηην θαη 9,2% ην Φεβξνπάξην 2019, αληίζηνηρα. χκ-
θσλα κε εθηηκήζεηο έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ν 
πιεζσξηζκφο ζηελ Αίγππην, παξά ηελ αμηφινγε πηψζε ηνπ 
ηνλ Ηνχλην, αλακέλεηαη λα απμεζεί ελ λένπ απφ ηνλ Ηνχιην, 
ζε ζπλέρεηα ησλ πξφζζεησλ πεξηθνπψλ θξαηηθψλ επηδνηή-
ζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο 
αξρέο ηνπ κήλα. χκθσλα κε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο νηθνλν-
κνιφγσλ, ν κέζνο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζα αλέξρεηαη ζε 
13% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20, ζε 10,9% ην έηνο 
2020/21 θαη ζε 9% ην έηνο 2021/22. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
Ζ Αίγππηνο πξέπεη λα νινθιεξώζεη ην ηξέρνλ πξό-
γξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πξηλ από ηηο δηαπξαγκα-
ηεύζεηο γηα έλα λέν πξόγξακκα: ΓΝΣ 
 Όπσο δήισζε ε εθπξφζσπνο  ηνπ Γηεζλνχο Ννκη-
ζκαηηθνχ Σακείνπ θα Camilla Andersen, ν ελ ιφγσ 
δηεζλήο νξγαληζκφο δελ δηαπξαγκαηεχεηαη επί ηνπ 
παξφληνο έλα λέν πξφγξακκα κε ηελ Αίγππην. Ζ πξν-
ηεξαηφηεηα ζε απηφ ην θνκβηθφ ζεκείν είλαη ε επηηπ-
ρήο νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο ελψ 
θάζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε νπνηαζδήπνηε 
κειινληηθήο δέζκεπζεο κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ απ-
ηφ, θαηά ηελ αλσηέξσ. Ζ θα Andersen πξφζζεζε φηη 
ην ΓΝΣ είλαη έηνηκν λα ζηεξίμεη ηελ Αίγππην θαη ην 
ιαφ ηεο θαζψο ζπλερίδνπλ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο 
ηεο νηθνλνκίαο νχησο ψζηε λα επηηξέςεη ηελ επίηεπμε 
πςειήο αλάπηπμεο ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη λέεο επθαηξίεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε 
Αίγππηνο θαη ην ΓΝΣ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία, ζχκ-
θσλα κε ηελ νπνία ην Κάηξν ιακβάλεη δάλεην χςνπο 
$12 δηζ. απφ ην δεχηεξν γηα λα ζηεξίμεη ην θηιφδνμν 
πξφγξακκα νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ μεθίλεζε 
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016. 
 
Ζ επελδπηηθή αξρή GAFI ηεο Αηγύπηνπ ζα 
δεκηνπξγήζεη 6 δεκόζηεο ειεύζεξεο δώλεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2019/2020  
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Γεληθήο Αξρήο 
Δπελδχζεσλ θαη Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) Mohsen 
Adel δήισζε πξφζθαηα φηη μεθίλεζε ε θαηαζθεπή έμη 
δεκφζησλ ειεχζεξσλ δσλψλ ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο 
ηεο ρψξαο, νη νπνίεο ζα νινθιεξσζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/2020. 
πγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ δψλεο ζα βξίζθνληαη ζηηο 
επαξρίεο Sharqiya, Minya, Γθίδα, Kafr El-Sheikh, 
Νφηην ηλά θαη Aswan. ε δειψζεηο ηνπ ζηελ έθδνζε 
Al-Masry Al-Youm, ν θ. Adel δήισζε φηη απηέο νη 
δψλεο ζα ππνζηεξίμνπλ δηάθνξεο βηνκεραλίεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ζηηο αγνξέο ηεο Αξαβηθήο 
Πεξηνρήο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 
Δπξψπεο. Δλ ησ κεηαμχ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA), θαηά 
ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
άββαην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο 
Αλάπηπμεο Assem al-Gazzar, ελέθξηλε ηε δεκηνπξγία 
ειεχζεξεο δεκφζηαο δψλεο ζηελ πφιε 10th of Rama-
dan, ζε έθηαζε πεξίπνπ 500 ζηξεκκάησλ. Ζ ελ ιφγσ 
δψλε ζα είλαη ε κεγαιχηεξε δεκφζηα ειεχζεξε δψλε 
ζηελ Αίγππην θαη ε δεχηεξε πνπ ηδξχεηαη θαηφπηλ 
θνηλήο ζπλεξγαζίαο ηεο GAFI κε ηελ NUCA θέηνο 
γηα ηε δεκηνπξγία δεκφζησλ ειεχζεξσλ δσλψλ κεηά 
ηελ ειεχζεξε δψλε ζην Aswan, δηεπθξίληζε ν θ. Adel. 
Ο αλσηέξσ δήισζε πεξαηηέξσ φηη ζα μεθηλήζνπλ νη 
δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Διεχζεξεο Εψλεο 
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Minya, ε νπνία έρεη 
πξνγξακκαηηζηεί λα εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή Ma-
tahra, θαη ζα είλαη εμεηδηθεπκέλε ζηηο 
θισζηνυθαληνπξγηθέο βηνκεραλίεο. Ζ δψλε ζα 
θαηαζηεί πξψηε ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη νιφθιεξε 
ηελ Αθξηθή ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο. 
Διεχζεξε δψλε ζα δεκηνπξγεζεί επίζεο ζηελ πφιε 
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Herafieen ηεο Γθίδαο, ε νπνία ζα αθηεξσζεί πιήξσο ζε 
ειεθηξνληθά θαη ειεθηξηθά πξντφληα θαη ζα αλαηεζεί ζε 
έλαλ απφ ηνπο βηνκεραληθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 
ην έξγν ηεο ίδξπζήο ηεο. Ο πξφεδξνο ηεο GAFI δήισζε 
φηη ζα δεκηνπξγεζεί κηα αθφκα ειεχζεξε δεκφζηα δψλε 
ζηελ πεξηνρή Metobas ζην Kafr al-Sheikh θαη ζα είλαη 
εμεηδηθεπκέλε ζηηο πεηξνρεκηθέο θαη πιαζηηθέο 
βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα 
ελζσκαησζνχλ ζηελ πεξηνρή Kafr El-Sheikh Industries. 
Ο θ. Adel αλέθεξε φηη ζην επίθεληξν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ βξίζθεηαη ε δεκηνπξγία ηεο 
ειεχζεξεο δψλεο Nuweiba, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην 
ιηκάλη ηεο Nuweiba ζην Νφηην ηλά γηα εμαγσγέο πξνο 
ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο, ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη 
ηεο αξαβηθήο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ηε δεκφζηα 
ειεχζεξε δψλε Aswan, ν σο άλσ δήισζε φηη ε GAFI ζα 
μεθηλήζεη ζπλελλνήζεηο κε ηελ NUCA θαηά ην δεχηεξν 
εμάκελν ηνπ έηνπο. 
 
Απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ησλ 
θαπζίκσλ – ηέινο ζηηο επηδνηήζεηο θαπζίκσλ  
Μεηά ηηο λέεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηνπ 
αεξίνπ (θηάιεο πξνπαλίνπ) καγεηξέκαηνο πνπ ηέζεθε ζε 
ηζρχ ηελ Παξαζθεπή 12/7, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη 
νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζα ππφθεηληαη εθεμήο ζε ηξηκε-
ληαίν ζχζηεκα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο πνπ ζα 
αληηθαηαζηήζεη ην παιαηφηεξν ζχζηεκα επηδνηήζεσλ. Οη 
ηηκέο απμήζεθαλ θαηά 16 έσο 30% αλάινγα κε ην πξν-
τφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο βελδίλεο 95, 92 θαη 80 
νθηαλίσλ, ηνπ πεηξειαίνπ ληίδει, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα νρήκαηα, ησλ θπιίλδξσλ αε-
ξίνπ καγεηξέκαηνο θαη ησλ θαπζίκσλ καδνχη πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη απφ ηα εξγνζηάζηα ηνχβισλ. Οη ηηκέο ησλ 
πξντφλησλ απηψλ απμήζεθαλ θαηά 16%, 18,5%, 22,5%, 
27,5%, 30% θαη 28,5% αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα κε ηα Γη-
αηάγκαηα ηεο 21/5 θαη 4/7 νξίδνληαη λέεο ηηκέο γηα ηελ 
θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θαπζίκσλ, αληί-
ζηνηρα. Οη λέεο ηηκέο αληαλαθινχλ ηε κείσζε ηεο θξαηη-
θήο επηδφηεζεο ε νπνία εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 
εμνξζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. Σν θφζηνο ησλ θαπζί-
κσλ βξίζθεηαη πιένλ ζην επίπεδν ησλ EGP6,75 /ιίηξν 
γηα ηε βελδίλε ησλ 80 νθηαλίσλ, EGP8 /ιίηξν γηα ηε βελ-
δίλε ησλ 92 νθηαλίσλ θαη EGP9 /ιίηξν γηα ηε βελδίλε 
ησλ 95 νθηαλίσλ. Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ diesel θαη ηεο 
θεξνδίλεο νξίζηεθε ζηηο EGP6,75 /ιίηξν, αληίζηνηρα. 
Απηή είλαη ε πέκπηε θνξά πνπ ε θπβέξλεζε απμάλεη ηηο 
ηηκέο θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε. Απφ ηα 
ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 2019, ζχκθσλα κε δηάηαγκα πνπ δεκν-
ζηεχζεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απφ 
ηνλ Π/Θ Moustafa Madbouly, ην ηξηκεληαίν ζχζηεκα 
ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ζα βαζίδεηαη ζηηο παγθφ-
ζκηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 
ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ , θαη άιινπο 
κεηαβιεηνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Οη ηηκέο ησλ πεηξε-
ιατθψλ πξντφλησλ δελ επηηξέπεηαη λα απμεζνχλ ή λα κεη-
σζνχλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 10% ζε ηξηκεληαία βάζε, 
πξφζζεζε ην δηάηαγκα. Ζ θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ην 
2014 φηη ζα θαηαξγήζεη ζηαδηαθά ηηο ελεξγεηαθέο επηδν-
ηήζεηο γηα πέληε ρξφληα ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο 
νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ πεξηθν-
πή ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζην πιαίζην 

ζπκθσλίαο δαλείνπ χςνπο $12 δηζ. κε ην ΓΝΣ. Οη επηδν-
ηήζεηο θαπζίκσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο 
νηθνλνκηθήο ρξήζεο κεηψζεθαλ θαηά 40% πεξίπνπ. Σν 
2018/2019. Ωζηφζν, νη θηάιεο αεξίνπ καγεηξέκαηνο θαη 
ην θπζηθφ αέξην γηα ηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο 
εμαθνινπζνχλ λα επηδνηνχληαη, ζχκθσλα κε ην Τπνπξ-
γείν Πεηξειαίνπ. Δίπε φηη ε Αίγππηνο εηζάγεη πεξίπνπ ην 
40% ησλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαπζίκνπ νθηα-
λίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νρήκαηα ζηελ ηνπηθή 
αγνξά. Ζ ηειεπηαία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ 
νδήγεζε ζε θφβνπο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζε πνιιά πξντφ-
ληα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πςειφηεξα πνζνζηά πιεζσξη-
ζκνχ. Ο πιεζσξηζκφο ησλ ηηκψλ θαηαλαισηή αλήιζε 
ζην Μάην ζην 13,2%, ζχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηη-
ζηηθή Τπεξεζία ηεο ρψξαο (CAPMAS).                   
 
Αίγππηνο θαη ΓΝΣ ζα ππνγξάςνπλ ζπκθσλία γηα νη-
θνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
Ζ Αίγππηνο ζα ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο Ννκη-
ζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) γηα ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε 
επίζεκεο πεγέο. Οη ελ ιφγσ πεγέο πξφζζεζαλ φηη νη κε-
ηαξξπζκίζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο 
παξανηθνλνκίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ζχκθσλα κε 
εθηηκήζεηο ην 60% ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο, ζηελ επί-
ζεκε νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ, παξάιιεια κε ηελ ελίζρπ-
ζε ηεο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο, ηελ αλαδηάξζξσζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ ελίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηε αλαδηάξ-
ζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Κπβεξλεηηθή πεγή 
δηεπθξίληζε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζα απμήζνπλ ηνπο ξπζ-
κνχο αλάπηπμεο θαη ζα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν. 
Πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε ζα εθαξκφζεη ηηο κεηαξξπζ-
κίζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ πεηξειαίνπ θαη 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ θαηαζθεπψλ, 
ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ 
θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Πεγέο απφ ην ΓΝΣ εμήξαλ 
εμάιινπ ηε βειηίσζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ αηγππηηαθνχ λν-
κίζκαηνο απφ ηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο.  
 
Σν ΓΝΣ εγθξίλεη ηελ εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δό-
ζεο ύςνπο $2 δηζ. πξνο ηελ Αίγππην 
Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΝΣ ελέθξηλε ζην ηέινο 
Ηνπιίνπ ηελ εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, χςνπο $2 
δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλ-
ζεο πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., αθνχ 
νινθιεξψζεθε ε πέκπηε θαη ηειηθή αλαζεψξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο ρψξαο. 
εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε θαηαιήμεη 
ζε ζρεηηθή ζπκθσλία ζε ηερληθφ επίπεδν κε ην ΓΝΣ ηνλ 
πεξαζκέλν Μάην, σζηφζν εθθξεκνχζε σο ηψξα ε 
έγθξηζε ηεο εθηακίεπζεο ηεο ηειηθήο δφζεο απφ ην Δθηε-
ιεζηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ. Όπσο δήισζε ζρεηηθά 
ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΓΝΣ David 
Lipton, «ε Αίγππηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ 
ηξηεηή ζπκθσλία ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο», πξν-
ζζέηνληαο φηη «ε αηγππηηαθή νηθνλνκία έρεη ζεκεηψζεη 
αμηνζεκείσηεο βειηηψζεηο απφ ην 2016, ελψ κε ηελ ππν-
ζηήξημε ησλ αξρψλ ην πξφγξακκα έρεη δηνξζψζεη επηηπ-
ρψο ηηο κεγάιεο εμσηεξηθέο θαη εγρψξηεο αληζνξξνπίεο, 
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ελψ θαη ην δεκφζην  
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ρξένο βξίζθεηαη ζε ζαθψο θαζνδηθή ηξνρηά». ηελ αμην-
ιφγεζή ηνπ, ην ΓΝΣ ζεσξεί ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 
ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο σο ελζαξξπληηθέο, επηζεκαί-
λνληαο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηαξζξσηηθέο κεηαξ-
ξπζκίζεηο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ρσξίο απν-
θιεηζκνχο, ηδηαίηεξα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλν-
κίαο.  
 
Ζ Οηθνλνκηθή Εώλε ηνπ νπέδ επηηπγράλεη ηζηνξηθά 
πςειά έζνδα, ζύκθσλα κε ην λαύαξρν Mamish 
Ο επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο 
νπέδ, λαχαξρνο ε.α. Mohab Mamish, δήισζε πξφζθαηα 
φηη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ε Εψλε εηζέπξαμε -γηα 
δεχηεξε ζπλερή ρξνληά- ηζηνξηθά πςειά έζνδα, ζεκεηψ-
λνληαο φηη ε Εψλε πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 
έζνδά ηεο, δεδνκέλνπ φηη ζεσξείηαη βαζηθφο θηλεηήξηνο 
κνριφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Ο 
θ. Mamish επεζήκαλε φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ επηηεχ-
ρζεθαλ απφ ηε Εψλε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 
αλήιζαλ ζε EGP3,69 δηζ., ελψ ηα θαζαξά θέξδε ηεο α-
λήιζαλ ζε EGP 2,198 δηζ. Καηά ηνλ θ. Mamish, ε Οηθν-
λνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ πξφθεηηαη λα ππνγξά-
ςεη λέεο ζπκβάζεηο κε κεγάιεο εγρψξηεο θαη δηεζλείο ε-
ηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Ain Sokhna, βήκα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 
επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηελ αηγππηηαθή λενιαία κέ-
ζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί νηθνλνκηθώλ δηθαζηε-
ξίσλ 
ηηο 14/7 εγθξίζεθαλ απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ 
θνηλνβνπιίνπ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ πεξί νηθνλνκη-
θψλ δηθαζηεξίσλ. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δηεπξχλνπλ 
ην πεδίν αξκνδηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο 
ρψξαο ψζηε απηά λα θαιχπηνπλ ηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο 
θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ επίζεο επε-
θηείλνπλ ηε δηθαηνδνζία ησλ νηθνλνκηθψλ δηθαζηεξίσλ 
πξνο θάιπςε πεξηζζνηέξσλ πεξηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακ-
βαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο, κε ηξαπεδηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ην μέπιπκα ρξήκαηνο 
θαη ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφ-
ηεηεο, φπσο θαη ηελ πηψρεπζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επη-
ηξέςνπλ επίζεο ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή νηθνλνκηθψλ 
δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ δηαδηθηπαθά. 
 
Ζ Τπνπξγόο Δπελδύζεσλ παξνπζίαζε ηε δεύηεξε θά-
ζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε επελδύζεσλ 
Με βάζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπ-
ιίνπ, ε δεχηεξε θάζε ηνπ επελδπηηθνχ ράξηε ηεο Αηγχ-
πηνπ πεξηιακβάλεη έλα δηαδξαζηηθφ θαηάινγν 2.000 λέ-
σλ επελδπηηθψλ έξγσλ / επθαηξηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψ-
ξα. Σα ελ ιφγσ επελδπηηθά έξγα πεξηιακβάλνπλ δηάθν-
ξεο κνξθέο θαη κεγέζε επελδχζεσλ, δηαζέζηκσλ πξνο 
πινπνίεζε ζε ειεχζεξεο δψλεο, ζε ηερλνινγηθέο δψλεο, 
ζε βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, ζε εζληθά αλαπηπμηαθά 
έξγα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα θαη ζε κηθξνκεζαίεο επη-
ρεηξήζεηο. Μεηαμχ ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ / αλαπηπ-
μηαθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ δηα-
δξαζηηθφ θαηάινγν είλαη ε λέα πξσηεχνπζα, ε Οηθνλν-
κηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ε λέα πφιε ηνπ Δι  

Αιακέηλ, ε λέα πφιε ηεο Galala, ην κεγάιν έξγν αλάθηε-
ζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 1,5 εθαη. feddans αγξνηηθψλ 
γαηψλ ζε εξεκηθέο εθηάζεηο, θαζψο θαη ην λέν, ππφ θαηα-
ζθεπή, κεγάιν αηγππηηαθφ αξραηνινγηθφ κνπζείν. ε-
κεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο  μεθίλεζε ηελ πξψηε θάζε ηνπ ράξηε κε 
1.270 επελδπηηθά έξγα / επθαηξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
2018. Ζ ελεκεξσκέλε έθδνζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ ράξηε 
πξνζθέξεη επίζεο λέεο «εηθνληθέο ππεξεζίεο», ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλεο κηαο «εηθνληθήο βηβιηνζήθεο» ςεθηαθψλ 
θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 
γηα ηηο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, νη επίδνμνη επελδπηέο ζα 
κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά πξνθίι 
πνπ ζα ηνπο δίλνπλ πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλεο ππε-
ξεζίεο βάζεη δεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ, θαζψο θαη δπλα-
ηφηεηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ιή-
ςεο ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, αιιά θαη ππνβνιήο πξν-
ηάζεσλ πξνο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ράξηε. 
 
Παγθόζκηα Σξάπεδα: ε αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αηγύ-
πηνπ πξνέξρεηαη πιένλ από ηηο επελδύζεηο θαη ηηο εμα-
γσγέο 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηεο Πα-
γθφζκηαο Σξάπεδαο, κε ηίηιν “Egypt Economic Monitor: 
From Floating to Thriving – Taking Egypt’s Exports to 
New Levels”, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ππνζηεξίδεη φηη ε 
κεγέζπλζε ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα 
πξνέξρεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ νηθνλνκηθνχο 
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο θαη ηηο 
θαζαξέο εμαγσγέο, παξά απφ ηνλ παξαδνζηαθά, ηζηνξηθά 
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηεο εγρψξηαο δήηεζεο / θαηα-
λάισζεο. Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη ζπνπδαηφηε-
ξνη ζπληειεζηέο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2017/18 ππήξμαλ νη θαζαξέο εμαγσγέο αθνινπζνχ-
κελεο απφ ηδησηηθέο επελδχζεηο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχ-
εη φηη νη θηλεηήξηνη κνρινί ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
κεηαηνπίδνληαη πιένλ απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε 
νπνία θαηά θχξην ιφγν ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 
Με ηελ εηζξνή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ηδηαίηεξα ζηνπο 
θιάδνπο ελέξγεηαο, εμνξχμεσλ θαη αθηλήησλ, ην επίπεδν 
ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ απμάλεηαη, σζηφζν απηέο εμα-
θνινπζνχλ λα ππνλνκεχνληαη απφ ην «δχζθνιν» επηρεη-
ξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα πςειά επηηφθηα, αλέθεξε ε 
έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. χκθσλα κε ηα πνξί-
ζκαηα ηεο έθζεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, «ε απε-
ιεπζέξσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνλ Ννέκβξην 
ηνπ 2016 ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε δηφξζσζε ηεο απφθιη-
ζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, αιιά δελ αξθεί γηα 
λα εμαζθαιηζηεί αμηφινγε βειηίσζε ζηηο εμαγσγηθέο επη-
δφζεηο». Ζ έθζεζε πξνζζέηεη φηη ελψ ε Αίγππηνο είλαη 
κηα αξθεηά αλνηθηή νηθνλνκία, ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ 
πεξηνρή έρεη θαζπζηεξήζεη ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ εκπνξη-
θψλ δεζκψλ κε ηε Βφξεηα Αθξηθή, ηελ επξχηεξε πεξηθέ-
ξεηα Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, αιιά θαη νιφθιεξε 
ηελ Αθξηθή. 
  
Οη Τπνπξγνί Πεξηβάιινληνο & Σνπηθήο αλάπηπμεο 
ζπδεηνύλ λέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ   
Ζ Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, θα Fouad, ζπδήηεζε πξφ-
ζθαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ απνβιήησλ κε ηνλ Τπνπξγφ Σνπηθήο Αλάπηπμεο, θ. 
Shaarawy. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη δχν  
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Τπνπξγνί ζπκθψλεζαλ λα ζπλερίζνπλ ην ζπληνληζκφ 
κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ηδίσο φζνλ αθνξά 
ην ξφιν ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ζηελ πιν-
πνίεζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ησλ απαξαίηεησλ ππνδν-
κψλ ζηηο επηκέξνπο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Ζ 
θα Fouad εμήγεζε φηη νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ γηα 
ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ πιήη-
ηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηα νπνία 
ζα πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο 
λένπο, ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλαθχθισζε θαη ηε δηαρείξη-
ζε ησλ απνβιήησλ θαη ζα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά 
θαη ηνπο λένπο αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξα-
θηηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Τ-
πνπξγφο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία 
ηεο ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιη-
ηψλ γηα ην λέν ζχζηεκα απνβιήησλ θαη ηηο δηάθνξεο θά-
ζεηο πινπνίεζήο ηνπ, θαζψο θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ 
επηηπρεκέλσλ εηδήζεσλ γηα ηνπο λένπο ζηνλ ηνκέα ηεο 
αλαθχθισζεο απνβιήησλ. Σφληζε φηη ε εθαξκνγή απηνχ 
ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπληνληζκέλεο 
πξνζπάζεηεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  
 
Ναύαξρνο Mamish: 167 επελδπηηθά έξγα αμίαο $30 
δηζ. ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ 
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλν-
κηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, λαχαξρνο ε.α. θ. Mo-
hab Mamish δήισζε φηη ε θπβέξλεζε δίλεη ηδηαίηεξε βα-
ξχηεηα ζηε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαλη-
ζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 
έξγνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ άμνλα ηεο Γηψξπγαο νπέδ, επη-
ζεκαίλνληαο φηη ζην ραξηνθπιάθην ηεο Οηθνλνκηθήο Εψ-
λεο πεξηιακβάλνληαη 167 επελδπηηθά έξγα, εθηηκψκελεο 
ζπλνιηθήο αμίαο $30 δηζ. Ο λαχαξρνο Mamish αλέθεξε 
επίζεο φηη νη επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή ηεο 
Γηψξπγαο νπέδ είλαη πνιπάξηζκεο θαη πνιιά ππνζρφκε-
λεο, πξνζζέηνληαο φηη νη ξπζκνί δηέιεπζεο απφ ηε Γηψ-
ξπγα εκθαλίδνληαη κφληκα απμεκέλνη.       
 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ ΖΠΑ 
δηαηεξεί πησηηθή ηάζε ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο 
Αηγύπηνπ                                                                                                                                 
 Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ ΖΠΑ 
δηαηήξεζε πησηηθή ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαιιαγψλ 
ζε κεγάιεο ηξάπεδεο ηε Γεπηέξα 1/7, κεηά απφ πεξίνδν 
ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ αμία ηνπ δνιιαξίνπ κεηψλεηαη 
ζηαζεξά απηφ ην έηνο, θαηαιήγνληαο πεξηζζφηεξν απφ 
EGP1,20 ρακειφηεξα απφ ηνλ Ηαλνπάξην. ηελ Δζληθή 
Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ θαη ηε Banque Misr, ε ηηκή ηνπ 
δνιιαξίνπ κεηψζεθε θαηά πέληε πηάζηξεο, 
θαηαγξάθνληαο ηηκή EGP16,60 γηα αγνξά θαη EGP16,70 
γηα ηελ πψιεζε, ελψ ζηελ ηξάπεδα CIB ε ηηκή ηνπ 
δνιιαξίνπ θαηέγξαςε EGP16,57 γηα ηελ αγνξά θαη 
EGP16,67 γηα ηελ πψιεζε. Ζ ηηκή ηνπ δνιιαξίνπ 
κεηψζεθε επίζεο θαηά νθηψ πηάζηξεο πνπ θαηέγξαςαλ 
EGP16,58 γηα αγνξά θαη EGP16,68 γηα πψιεζε ζηελ 
Arab African International Bank. Οκνίσο, ε αμία ηνπ 
δνιιαξίνπ κεηψζεθε θαηά επηά πηάζηξεο ζηελ Σξάπεδα 
ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαηαγξάθνληαο EGP16,58 γηα αγνξά 

θαη EGP16,68 γηα πψιεζε, αληίζηνηρα. 
 
Ζ Αίγππηνο πξνζβιέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ EBRD 
– Π/ζ Madbouly 
Ο Π/Θ ηεο Αηγχπηνπ Moustafa Madbouly ηφληζε ηε 
Γεπηέξα ηελ επηζπκία ηεο Αηγχπηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε 
ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 
Αλάπηπμεο (EBRD) ζε λένπο ηνκείο, φπσο νη κεηαθνξέο 
θαη νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα 
ζπλάληεζεο κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο EBRD Alain Pil-
loux, ν Madbouly δήισζε φηη ε Αίγππηνο εθηηκά ηελ 
επηηπρή ζπλεξγαζία θαη ηηο βαζηά ξηδσκέλεο ζρέζεηο κε 
ηελ επξσπατθή ηξάπεδα, επηθαινχκελε ηελ επηινγή ηεο 
Αηγχπηνπ σο ηε κεγαιχηεξε ρψξα ιεηηνπξγίαο ηεο EBRD 
ην 2018. Ο Πξφεδξνο Abdel Fattah Al-Sisi παξαθνινπζεί 
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ε EBRD 
ζηελ Αίγππην, δήισζε ν Π/Θ. Ο θ. Pilloux, απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ, δήισζε φηη ε EBRD είλαη πξφζπκε λα 
επεθηείλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηελ Αίγππην γηα λα 
δεκηνπξγήζεη λέα έξγα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ 
πεηξειαίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ηξάπεδα 
ελδηαθέξεηαη επίζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 
ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηελ 
Αίγππην.Σελ επφκελε πεξίνδν ζα ππάξμεη κεγαιχηεξε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο EBRD ζηνπο 
ηνκείο ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, 
πξφζζεζε ν θ. Pilloux. 
 
Τπνρώξεζε ζην Υξεκαηηζηήξην Καΐξνπ ην 2ν ηξίκελν 
2019                                                                 
Ο θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ, 
EGX30, ππνρψξεζε θαηά 4,3% ζε εηήζηα βάζε ην 2ν 
ηξίκελν 2019, ζχκθσλα κε ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Καΐξνπ. Ζ ζπλνιηθή θε-
θαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο αλήιζε ζηα 756,1 δηζ. EGP 
ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 
7,4% ζε εηήζηα βάζε ην ελ ιφγσ ηξίκελν. Ο ζπλνιηθφο 
φγθνο ζπλαιιαγψλ γηα ην ηξίκελν αλήιζε ζε EGP50,8 
δηζ., απφ EGP91,9 δηζ. ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2018 θαη 
EGP82,6 δηζ. ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2019, αληίζηνηρα. ηελ 
θαιχηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη Σξάπεδεο, νη κεηνρέο ησλ 
νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 5,3% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξη-
κήλνπ, θαζηζηψληαο ηηο ηνπο κεγαιχηεξνπο ληθεηέο, αθν-
ινπζνχκελεο απφ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (απμήζεθαλ θαηά 
1,5%) θαη ηηο κεηνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θαξ-
καθεπηηθήο (αχμεζε 0,9%). Οη κεγαιχηεξνη ρακέλνη ήηαλ 
νη κεηνρέο δνκηθψλ πιηθψλ, πνπ ππνρψξεζαλ θαηά 
27,2%. «Ζ παξαηεηακέλε δηακάρε κε ηελ Global Tele-
com Holding (GTH) έρεη επεξεάζεη ην αίζζεκα θαη ηελ 
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη έρεη πξνθαιέζεη πηψζε 
ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ», ζχκθσλα κε αλζξψπνπο 
ηεο αγνξάο. Ζ καθξφρξνλε θνξνινγηθή δηαθσλία ηεο 
Global Telecom Holding (GTH) κε ηελ θπβέξλεζε έιεμε 
ηειηθά πξνο ην ηέινο Ηνπλίνπ, κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλί-
αο δηαθαλνληζκνχ γηα $136 εθαη. Οη νηθνλνκηθνί παξαηε-
ξεηέο πξφζζεζαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ θξαηηθψλ εηαη-
ξεηψλ δελ ήηαλ θαιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ, κε 
κεξηθέο απψιεηεο αλαθνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε επηβξά-
δπλζε ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο 
κεηψζεθαλ θαηά 8,8% ζε εηήζηα βάζε ην 2ν ηξίκελν 
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2019. Οη παγθφζκηεο νπηζζνδξνκηθέο εμειίμεηο είραλ επί-
ζεο αληίθηππν ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή: ε λνκηζκαηηθή 
πνιηηηθή ηεο CBE θαη ε νπηζζέιθνπζα ζηηο παγθφζκηεο 
θεθαιαηαγνξέο έπιεμαλ επίζεο ηελ αγνξά θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ ηξηκήλνπ. Ζ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
(CBE) λα κελ πξνρσξήζεη ζε πεξηθνπέο ησλ επηηνθίσλ 
ηνλ Μάην, ε αλαηίκεζε ηεο ιίξαο Αηγχπηνπ ζε ζρέζε κε 
ην δνιιάξην θαη ε αχμεζε ησλ ξνψλ πξνο ηε ανπδηθή 
Αξαβία θαη ηελ Αξγεληηλή κείσζαλ ηηο εηζξνέο ζε αηγπ-
πηηαθέο κεηνρέο. Οη εκπνξηθέο ηξηβέο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ 
θαη ηεο Κίλαο θαη νη πνιηηηθέο εληάζεηο ζηνλ Αξαβηθφ 
Κφιπν είραλ επίζεο αληίθηππν ζην θιίκα ησλ επελδπηψλ. 
 
Οη απνδόζεηο ησλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζην 
ρακειόηεξν ζεκείν 14κήλνπ                                        
Οη απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ (T-bonds) 
κεηψζεθαλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ Μάην ηνπ 
2018 ζε ζρεηηθή δεκνπξαζία ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ, 
θαζψο νη ηξάπεδεο έζπαζαλ θξαηηθά νκφινγα 3 θαη 7 
εηψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο CBE. Οη απνδφζεηο ησλ 
3εηψλ νκνιφγσλ ππνρψξεζαλ ζην 15,987% απφ 
16,022%, ελψ νη απνδφζεηο ησλ 7εηψλ νκνιφγσλ 
ππνρψξεζαλ ζην 15,943% απφ 16,016%, αληίζηνηρα. ε 
κηα κεηαγελέζηεξε δεκνπξαζία νη απνδφζεηο ησλ 
πεληαεηψλ νκνιφγσλ κεηψζεθαλ ζην 15,97% απφ 
16,005%, ελψ νη κνλάδεο ησλ 10εηψλ νκνιφγσλ ζε 
15,969% απφ 15,988%. Απφ αλαιπηέο ηίζεηαη ην 
εξψηεκα θαηά πφζν απηνί πνπ κεηέξρνληαη ηε 
ζηξαηεγηθή δηαπξαγκάηεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη 
δαλεηζκφ κε ρακειφ επηηφθην θαη επέλδπζε ζε έλα 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ παξέρεη πςειφηεξν πνζνζηφ 
απφδνζεο (carry traders) βιέπνπλ κηα κείσζε ησλ 
επηηνθίσλ πνπ έξρεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ απάληεζε 
πνπ δίδεηαη είλαη πξνθαλψο φρη. Οη πεξηζζφηεξνη 
αλακέλνπλ φηη ηα επηηφθηα ζα παξακείλνπλ ηα ίδηα ή ζα 
κεησζνχλ θαηά 100 bps, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθνχο 
αμησκαηνχρνπο, πξνζζέηνληαο φηη νη επελδπηέο θιείλνπλ 
ζηηο ηξέρνπζεο απνδφζεηο. Οη επελδπηέο έρνπλ θαζαξίζεη 
κε απφδνζε 23% γηα ηα νκφινγα πνπ είλαη εθθξαζκέλα 
ζε EGP θέηνο - πέληε θνξέο ηνλ κέζν φξν ηεο 
αλαδπφκελεο αγνξάο, βνεζψληαο ηελ Αίγππην λα 
δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο αγνξέο 
ηνπ θφζκνπ ηνπ έηνπο γηα πξαθηηθέο carry trade. 
 
Δπηβξαδύλζεθε ε άλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνλ Απξί-
ιην 2019 (Κεληξηθή Σξάπεδα) 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπε-
δαο Αηγχπηνπ (CBE), νη εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 
ζην ηέινο Απξηιίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ζε 
κεληαία βάζε θαηά EGP1 δηζ., αλεξρφκελεο ζε 
EGP3,932 ηξηζ., έλαληη EGP3,931 ηξηζ. ην Μάξηην, ελψ 
ν ξπζκφο εηήζηαο αλφδνπ απηψλ πεξηνξίζηεθε ηνλ Απξί-
ιην ζε 11,46%, έλαληη ξπζκνχ 11,85% ην Μάξηην. χκ-
θσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο 
ηνπ θξάηνπο ζηηο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ 
2019 ζε EGP615,425 δηζ., έλαληη EGP634,091 δηζ. ην 
Μάξηην. Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέ-
ζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ 
2019 ζε EGP3,316 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ 
EGP3,296 ηξηζ. ην Μάξηην. Οη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο 
θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα ζην ηέινο Απξηιίνπ  

2019 αλήιζαλ ζε EGP3,067 ηξηζ., ελψ εθείλεο ζε ζπλάι-
ιαγκα αλήιζαλ ζε  EGP749,9 δηζ. Οη θαηαζέζεηο ησλ 
λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ 2019 
ην 79,5% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, θαηέ-
ρνληαο ην 83,1% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην 
λφκηζκα θαη ην 67,2% ησλ θαηαζέζεσλ ζε ζπλάιιαγκα. 
Οη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο απμήζεθαλ θαηά 
EGP242,6 δηζ. θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2018-Απξηιίνπ 
2019, αλεξρφκελεο ζην ηέινο Απξηιίνπ ζε EGP1,872 
ηξηζ., ην 60,6% ησλ νπνίσλ θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ ηδη-
σηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπεδηθέο ρνξεγή-
ζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία απνξξφθεζε 
πνζνζηφ 33,6%, ν θιάδνο ππεξεζηψλ πνζνζηφ 27,3%, 
ην εκπφξην πνζνζηφ 10,6%, ε γεσξγία πνζνζηφ 1,6%, 
ελψ νη ινηπνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 26,9%. 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 
Starting-up ζηε Μέζε Αλαηνιή: Γηεζλήο δηαγσληζκόο 
απνζθνπεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκη-
θώλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 
θαη ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο κέζσ ηεο ίδξπζεο λενζύ-
ζηαησλ επηρεηξήζεσλ.                                                                                   
Ο Haider Ghaleb, «πξεζβεπηήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Singularity (SU) ζηελ Αίγππην, αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε 
δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ίδξπζε λενθπψλ επηρεηξή-
ζεσλ (startups) ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 
ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA), κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψ-
πηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ. Καηά ηνλ πξν-
αλαθεξφκελν, ε Αίγππηνο είλαη πξσηνπφξνο ησλ λεν-
θπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα θαηαζηεί παγθφζκηνο εγέηεο, πξνζζέην-
ληαο φηη ε ρψξα δηαζέηεη φια ηα  απαηηνχκελα απφ 
άπνςε δπλακηθνχ λεαληθψλ εθεπξεηηθψλ εγθεθάισλ. 
Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ, θαηά ηνλ αλσηέξσ, εί-
λαη ε θαηάιιειε θαζνδήγεζε γηα λα μεθηλήζνπλ ηηο δη-
θέο ηνπο επηρεηξήζεηο. Σν Singularity University, δηνξγα-
λσηήο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη κηα ακεξηθαληθή εηαηξεία 
πνπ πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξκν-
θνηηίδα επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλαθνηλψζεθε, ε Αίγππηνο 
επειέγε σο ν θφκβνο ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ Global 
Impact Challenge κε ζηφρν λα επηιεγνχλ λενθπείο επη-
ρεηξήζεηο κε θαηλνηφκεο ιχζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ αληη-
κεησπίδεη ε πεξηνρή MENA θαη ζα έρνπλ ζεηηθέο επη-
πηψζεηο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπε-
δν. Ο δηαγσληζκφο έρεη ήδε πξνζειθχζεη πεξίπνπ 220 
ππνςήθηνπο απφ ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλν-
κέλνπ ηνπ Ληβάλνπ, ηεο Σπλεζίαο, ηεο Αιγεξίαο, ηνπ 
Μαξφθνπ θαη ηεο Αηγχπηνπ, κε ηελ ηειεπηαία λα είλαη 
ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο κε 55% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν 
γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ζηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ λεν-
θπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην, ε νπνία αληηπξνζσ-
πεχεη ην 22% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο λενθπνχο επηρεη-
ξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή MENA, δήισζε ν θ. 
Ghaleb. Ο δηαγσληζκφο βαζίζηεθε ζηελ παξνπζίαζε 
λέσλ ηδεψλ πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηνπο ηνκείο ηεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο ελέξγεηαο, ηεο εθπαίδεπ-
ζεο, ηεο γεσξγίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ηειηθήο ηε-
ρλνινγίαο. 20 ππνςήθηνη ζα επηιεγνχλ γηα λα ζπκκεηά-
ζρνπλ ζε κηα "ζηέγε γηα λενθπείο" ζηελ πφιε ηεο Δξπ-
ζξάο Θάιαζζαο El-Gouna απφ ηηο 19 έσο ηηο 26 Ηνπιίνπ.  
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Με ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηψλ ηεο SU θαη ησλ εηδηθψλ 
ηεο βηνκεραλίαο, ε ζηέγε ζα ελζσκαηψζεη πξνγξάκκαηα 
εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη 
ζηνραζηέο γηα ην κέιινλ, ψζηε νη παξφληεο λα κεηακνξ-
θψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε απηέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ 
αλζξψπσλ, πξφζζεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα παξνπζηά-
ζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε κηα νκάδα θξηηψλ απφ ηηο ΖΠΑ 
θαη επαγγεικαηίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ο ληθεηήο ζα 
ιάβεη ππνηξνθία χςνπο $60.000 γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 
παγθφζκην πξφγξακκα λενθπψλ ηνπ SU. χκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ληθεηήο ζα πξέπεη λα επη-
ζηξέςεη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, αθνχ ηεξκαηηζηεί ε 
ππνηξνθία, γηα λα ηδξχζεη κηα επηρείξεζε θαη λα σθειή-
ζεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. χκθσλα κε ηνλ ακεξηθαλφ 
ηζηφηνπν γηα ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζε 
ην 2010, ν αξηζκφο ησλ λενθπψλ (startups) επηρεηξήζεσλ 
ζηελ Αίγππην έθζαζε ηηο 664 κε κέζε αμία $2,6 εθαη. 
έθαζηε. Οη επελδχζεηο ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο ηεο 
πεξηνρήο MENA αλήιζαλ ζε $893 εθαη. ην 2018, ήηνη 
αχμεζε 31% απφ $679 εθαη. ην 2017, ζχκθσλα κε ηε 
Magnitt, κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ ζπλδέεη επελ-
δπηέο, επηρεηξεκαηίεο θαη επηρεηξήζεηο. 
 
Ο Αηγύπηηνο Ahmed Osman εμειέγε Πξόεδξνο ηνπ 
Γηεζλνύο πκβνπιίνπ γηα ηηο Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο 
(ICSB)                                                                                                                                  
Γηα πξψηε θνξά εθιέγεηαη Αηγχπηηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε ζην θνξέα ICSB, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ν-
πνίνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 5.000 κέιε, ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλσλ αθαδεκατθψλ, εηδηθψλ ζηνπο ηνκείο 
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηηψλ, ππεπ-
ζχλσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη εθπξνζψπσλ δηαθφ-
ξσλ θπβεξλήζεσλ θαη ρσξψλ. Ο  ελ ιφγσ θνξέαο ζην-
ρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ, πξσηνβνπιηψλ 
έξεπλαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Έρεη ζεζπίζεη πξσηνβνπιίεο 
κηθξνρξεκαηνδφηεζεο γηα νξηζκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ε Βξαδηιία, ε Αξγεληηλή θαη νξηζκέλεο αζηαηηθέο 
ρψξεο. Σν θεληξηθφ ζπκβνχιην ηεο Οπάζηλγθηνλ είλαη ν 
κεγαιχηεξνο δηεζλήο νξγαληζκφο ΜΜΔ ζηνλ θφζκν πνπ 
είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ πξνψζεζε ησλ κηθξψλ επηρεηξή-
ζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σν ICSB, πνπ ηδξχζε-
θε ην 1955, ήηαλ ν πξψηνο δηεζλήο νξγαληζκφο γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ επη-
ρεηξήζεσλ παγθνζκίσο. πγθεληξψλεη αθαδεκατθνχο, 
εξεπλεηέο, δηακνξθσηέο πνιηηηθήο θαη επαγγεικαηίεο 
απφ φιν ηνλ θφζκν γηα λα κνηξαζηνχλ ηε γλψζε θαη ηελ 
εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. Σν ICSB, 
πνπ εθπξνζσπείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 85 ρψξεο, είλαη 
ε πιαηθφξκα πνπ δηαλέκεη λέεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο 
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επη-
ρεηξεκαηηθή αλάπηπμε. 
 
Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία  
Καηά πξψην, ε Bavaria Auto ππέγξαςε πξφζθαηα ζπκ-
θσλία κε ηνλ γεξκαληθφ φκηιν Ziegler γηα ηε ζπλαξκνιφ-
γεζε αζζελνθφξσλ ζηελ Αίγππην, ζχκθσλα κε αλαθν-
ξέο ηνπ δηθηχνπ ηεο Al Ahram Gate. Οη δχν πιεπξέο ππέ-
γξαςαλ ηε ζπκθσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 
ηνπ Π/Θ Moustafa Madbouly ζηε Γεξκαλία ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Ηνπιίνπ.  

Οη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ εζηηάζηεθαλ 
ζηελ πηζαλή ζπλεξγαζία γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξη-
θψλ ιεσθνξείσλ ζηελ Αίγππην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
AOI, φπσο δήισζε ν θ. Al Mowafy. Οη θηλεδηθέο εηαηξεί-
εο ζπκθψλεζαλ κάιηζηα λα πξνζθέξνπλ ζηελ Αίγππην 
έλα ιεσθνξείν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν θαηά 
ηελ θαηαζθεπή. Δλ ησ κεηαμχ, ν Τπνπξγφο Γεκφζησλ 
Δπηρεηξήζεσλ θ. Ζ.Tawfik, απνθάιπςε ηνλ ηεξκαηηζκφ 
ηεο πξνθαηαξθηηθήο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 
Nissan θαη ηεο El Nasr Automotive πξνθεηκέλνπ λα πα-
ξαρζνχλ πεξίπνπ 100.000 απηνθίλεηα εηεζίσο. Δπηπιένλ, 
πξφζζεζε φηη ε Nissan δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο γηα λα επελδχζεη ζε 
έλα έξγν ζηελ πφιε Ain Sokhna. 
 
ρέδηα θηλεδηθώλ εηαηξεηώλ γηα ην εκπόξην θαη ηηο 
επελδπηηθέο δπλαηόηεηεο ζηελ Αίγππην 
Σν πκβνχιην γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο πλεξγαζίαο Νφ-
ηνπ-Νφηνπ (CPSSC) ηεο Κίλαο επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη 
ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 
θαη ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπο αλνηθηνχο δηαχινπο επηθνη-
λσλίαο κεηαμχ αηγππηηαθψλ θαη θηλεδηθψλ εηαηξεηψλ, δή-
ισζε ζηα κέζα Ηνπιίνπ ν πξφεδξνο ηεο CPSSC, θ. Lyu 
Xinhua. Μηιψληαο ζην θηλεδν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ 
θφξνπκ ζην Κάηξν, ν θ. Lyu, σο επηθεθαιήο θηλεδηθήο 
επηρεηξεκαηηθήο αληηπξνζσπείαο, ππνγξάκκηζε ην ζεκα-
ληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη θηλεδηθέο κηθξνκεζαί-
εο επηρεηξήζεηο ζηηο θηλεδηθέο επελδχζεηο. Όπσο αλέθεξε, 
νη εηαηξείεο απηέο παξέρνπλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο 
ζε ρακειέο ηηκέο, πξνζζέηνληαο φηη κπνξνχλ λα θαιχ-
ςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο θαη λα εμάγνπλ 
πξντφληα θαη ζε άιιεο αγνξέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θφ-
ξνπκ, 19 θηλεδηθέο εηαηξείεο θαη 20 αηγππηηαθέο επηρεηξή-
ζεηο απφ θιάδνπο εθπαηδεπηηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, νηθνλν-
κηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ελδηαθέξνληνο αμηνπνίεζαλ επ-
θαηξίεο γηα ακνηβαία ζπλεξγαζία. Ζ Αίγππηνο απνηέιεζε 
ην ηξίην ζθέινο ηεο πεξηνδείαο ηεο θηλεδηθήο αληηπξνζσ-
πείαο, κεηά ην Μαξφθν θαη ηε ανπδηθή Αξαβία. Ο θ. 
Lyu ηφληζε επίζεο ηα κεγάια επηηεχγκαηα ησλ δχν ε-
ζλψλ, ηδίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκε-
ραλίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Κηλέδν Πξέζβε ζηελ Αίγππην 
θ. Liao, ν θφζκνο ζήκεξα είλαη κάξηπξαο πξσηνθαλψλ 
αιιαγψλ, θαζψο ε Αίγππηνο, ε Κίλα θαη άιιεο αθξηθαλη-
θέο ρψξεο έρνπλ εηζέιζεη ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ ζηάδην, 
ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξσηνβνπιία “Belt and Road”. Ζ 
Αίγππηνο ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ αλαθνίλσ-
ζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξσηνβνπιία απηή, ε νπνία 
ζπλδέεηαη ζηελά κε ην θπβεξλεηηθφ αλαπηπμηαθφ ζρέδην 
“Egypt Vision 2030”, πξφζζεζε ν θ. Liao. χκθσλα κε 
ηνλ Κηλέδν Πξέζβε, νη επελδχζεηο ηεο Κίλαο ζηελ Αίγπ-
πην αλέξρνληαη ζε $7 δηζ., απφ ηα νπνία ην 90% εηζέξεπ-
ζαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, πξνζθέξνληαο πεξίπνπ 
40.000 επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα. Απφ ηελ πιεπ-
ξά ηνπ, ν πξφεδξνο ηεο Αηγππηηαθήο Έλσζεο Δπηρεηξε-
καηηψλ (EBA), θ. Ali Issa, δήισζε φηη ε EBA ίδξπζε 
εηδηθή επηηξνπή ην 2007 γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελί-
ζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα. εκείσζε φηη ε EBA 
ππέγξαςε πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο κε 20 θηλεδηθνχο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θνξείο China 
Council for the Promotion of International Trade θαη Chi-
na Federation of Industrial Economics. «Ζ EBA έρεη  
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πηνζεηήζεη ηελ πξσηνβνπιία Belt and Road σο βάζε γηα 
ηελ νηθνδφκεζε ηζρπξήο εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο ε-
ηαηξηθήο ζρέζεο Αηγχπηνπ-Κίλαο», δήισζε ν θ. Issa θαηά 
ηελ νκηιία ηνπ ζην θφξνπκ. «Ζ Αίγππηνο πξνζβιέπεη ζε 
πεξηζζφηεξεο θηλεδηθέο άκεζεο επελδχζεηο, ηδίσο ππφ ην 
θσο ηεο βειηησκέλεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο», πξφζζε-
ζε. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πεξίπνπ 
1.080 θηλεδηθέο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγπ-
πην ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, θπξίσο ζηε βηνκεραλία θαη 
ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, κε αξθεηέο επηρεηξήζεηο 
λα δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ αηγππηηαθψλ εηδηθψλ 
νηθνλνκηθψλ δσλψλ, φπσο ζηελ πεξηνρή ηνπ νπέδ. Σν 
2018, ν ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 
ησλ δχν ρσξψλ ππεξέβε ηα $13,8 δηζ., αγγίδνληαο ηζηνξη-
θά πςειφ επίπεδν. 
 
Ζ EETC θαηαβάιιεη EGP96 εθαη. σο απνδεκίσζε ζε 
19 εηαηξείεο έλαληη ηεο ππνηίκεζεο ηεο ιίξαο 
Ζ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ε-
λέξγεηαο (EETC) θαηέβαιε πξφζθαηα πνζφλ  EGP96 
εθαη. σο απνδεκίσζε ζε 19 εηαηξείεο (θπξίσο θαηαζθεπ-
αζηηθέο), ιφγσ ηεο ζεκεησζείζαο -ηδηαίηεξα απφ ην ηέινο 
ηνπ 2016- ξαγδαίαο ππνηίκεζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, 
κεηά ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ λα 
απειεπζεξψζεη ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 
ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, γεγνλφο πνπ επεξέαζε αξλεηη-
θά ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο θαη πξνκήζεηαο ηεο EETC 
κε απηέο ηηο εηαηξείεο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Μαξ-
ηίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016. Πεγέο ηεο EETC δή-
ισζαλ φηη νη απνδεκηψζεηο θαηαβιήζεθαλ θαηφπηλ ζρεηη-
θνχ αηηήκαηνο ησλ επεξεαδφκελσλ εηαηξεηψλ. Μεηαμχ 
ησλ νκίισλ πνπ απνδεκηψζεθαλ απφ ηελ EETC, ν εγρψ-
ξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηνπο EGMAC, El 
Sewedy Electric, Al Sedek Contractors, Emanco, ABB, 
Alex Build θαη Al Amal Company for Contracting.  
 
Ζ θπβέξλεζε απνζαθελίδεη ην ξόιν ηνπ ηδησηηθνύ 
ηνκέα ζην λέν ζύζηεκα πεξίζαιςεο 
Ζ θπβέξλεζε έθαλε έλα βήκα πξνο ηελ απνζαθήληζε ηνπ 
ξφινπ πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο 
θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ ζπζηή-
καηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν ζεζπίζηεθε κε 
ην “Universal Healthcare Act”. Ζ θπβέξλεζε ζα αλαζέ-
ζεη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηα λνζνθν-
κεία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθσ-
ζνχλ κε έλα ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πνπ ζεζπίζηεθε πξφ-
ζθαηα απφ ηελ θπβέξλεζε, αλέθεξαλ αμησκαηνχρνη ηνπ 
ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε πξφζθαηε ζπλέληεπμε Σχ-
πνπ. Οη εθπξφζσπνη ηνπ θιάδνπ πγείαο δήισζαλ φηη ην 
λέν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ζα εθαξκνζηεί ζε λνζνθνκεία 
πνπ έρνπλ πξνζππνγξάςεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
βάζεη ηνπ Universal Healthcare Act, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ λνζν-
θνκείσλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην 
Τπνπξγείν Τγείαο. εκεηψλεηαη φηη ε ζρεηηθή λνκνζεζία 
δελ παξείρε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο ην λέν ζχζηεκα π-
γείαο ζα ηηκνινγνχζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ζα ζπκκεηείρε ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηελ παξνρή 
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, φπσο είρε αλαθέξεη ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, 

ζχκθσλα κε ην λέν λφκν, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ θάιπςε 
κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 
λα κνηξάδνληαη ηα θφζηε απηά κε ην θξάηνο ζε πνζνζηά 
θαη ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θαζ’ χιε αξκφδηα εθ 
ησλ ηξηψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. Ο θ. 
Maait έρεη επίζεο δειψζεη φηη ηα ελ ιφγσ θφζηε ζα αληα-
λαθινχλ ηηο κέζεο ηηκέο ζηελ αγνξά.  
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Ζ Αίγππηνο εγθαηληάδεη ζρέδην EGP1,2 δηζ. γηα ηελ 
αλαθαίληζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο θαη πόζηκνπ λεξνύ 
ζην Aswan  
 Ζ πεξηθέξεηα ηνπ Aswan αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε κεγά-
ιεο επηρείξεζεο γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ δηθηχσλ απνρέ-
ηεπζεο θαη πφζηκνπ λεξνχ ζηελ αλσηέξσ αηγππηηαθή πε-
ξηθέξεηα κε θφζηνο EGP1,2 δηζ. Ο θπβεξλήηεο ηνπ As-
wan, θ. Ibrahim, εμήγεζε πξφζθαηα φηη ζην νινθιεξσ-
κέλν έξγν, ην νπνίν έρεη αλαηεζεί ζηελ πεξηθέξεηα απεπ-
ζείαο απφ ηνλ Π/Θ Moustafa Madbouly, ζα εκπιαθνχλ 
επίζεο ε θξαηηθή Αξρή γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα Engi-
neering Authority θαζψο θαη δηάθνξα ππνπξγεία. Σν ζρέ-
δην αλαθαίληζεο εμεηάζηεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 
δηάξθεηα ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο ηερληθήο θαηάζηαζεο ησλ ζηαζκψλ απνρέηεπζεο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα θαη ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο ζην 
Abu El-Reesh. εκεησηένλ φηη νη θάηνηθνη ζηηο πφιεηο 
Abu El-Reesh, Koum Ombou θαη Aqaba ηεο ελ ιφγσ 
πεξηθέξεηαο πξνέβεζαλ ζε ζεηξά δηακαξηπξηψλ λσξίηεξα 
απηφ ην κήλα ζρεηηθά κε ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε 
ζην πφζηκν λεξφ, ηηο απνθξάμεηο ζηα κεγάια απνρεηεπηη-
θά ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαθνπέο ξεχκαηνο πνπ πξνθαινχλ 
δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ. Σν έξγν ζπλνιηθνχ χςνπο 
EGP1 δηζ. πεξηιακβάλεη εθηηκψκελν θφζηνο EGP25 ε-
θαη. γηα ηελ αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 
ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ 
δεπγψλ θαη ηεο ππνδνκήο γηα ην πφζηκν λεξφ. Ο πιεζπ-
ζκφο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Aswan ππνινγίδε-
ηαη ζε 1,5 εθαηνκκχξην, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο θπβεξ-
λεηηθέο ζηαηηζηηθέο. 
 
Ζ Αίγππηνο ζα νινθιεξώζεη ηελ θαηαζθεπή ζηαζκώλ 
απνρέηεπζεο θόζηνπο $67,6 εθαη. ζηελ πεξηνρή Kafr 
El-Sheikh ην 2020 
Ζ Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα νινθιεξψζεη αξθεηνχο ζηαζ-
κνχο απνρέηεπζεο αμίαο EGP1,12 δηζ. ($67,6 εθαη.) ζην 
δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα ηνπ Kafr El-Sheikh εληφο ηνπ 
2020. Σελ επφκελε ρξνληά ζα εγθαηληαζηεί ζεηξά 30 
έξγσλ ζε 30 ρσξηά, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ Πεξηθε-
ξεηάξρε ηνπ Kafr El-Sheikh, ζχκθσλα κε ην θξαηηθφ εη-
δεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν MENA. Σν Τπνπξγείν Πξν-
γξακκαηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ ρνξήγεζε θνλδχιηα EGP1,2 
δηζ. ($68,87 εθαη.) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επξηζθφκελσλ 
ζε κεγαιχηεξε αλάγθε ρσξηψλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2018/2019. 
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Ο Πξόεδξνο Al Sisi παξαθνινπζεί ηηο εζληθέο πξνζπά-
ζεηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο 
Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah Αl Sisi έρεη θα-
ιέζεη ηελ θπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο πφιε-
σλ ηέηαξηεο γεληάο, σο κέξνο ελφο εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδίνπ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλν-
κηθφ Σχπν, απηφ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο 
ζπλάληεζεο ηνπ Πξνέδξνπ κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly θαη 
ηνλ Τπνπξγφ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar. Σν 
εζληθφ ζρέδην νηθηζηηθήο αλάπηπμεο επηδηψθεη ηελ αχμε-
ζε ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη 
ηηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηελ αληη-
κεηψπηζε ηεο ζηαζεξά πςειήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 
δήισζε ν Πξφεδξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Ο 
θ. Al Sisi ππνζηήξημε ηελ αλάγθε λα αθνινπζεζνχλ πςε-
ιά πξφηππα πνηφηεηαο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηερλνινγίεο 
αηρκήο γηα φιεο ηηο ππφ θαηαζθεπή έμππλεο πφιεηο ζε 
εζληθφ επίπεδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, δφζε-
θε ζηνλ θ. Al Sisi κηα γεληθή εηθφλα ηεο αζηηθήο ππνδν-
κήο ησλ λέσλ πφιεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε εζληθφ επί-
πεδν, φπσο ε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, ε λέα πφιε 
ηνπ Δι Αιακέηλ, ε λέα πφιε ηεο Mansoura, ην Αλαηνιηθφ 
Πνξη αΐλη θαη ην New Bir El-Abed Πφιε ζην Βφξεην 
ηλά. Καηά ηε ζπλάληεζε αλαζθνπήζεθαλ επίζεο νη ηε-
ιεπηαίεο εμειίμεηο ζηα έξγα νδνπνηίαο θαη θνηλήο σθέιεη-
αο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζε εζληθφ επίπεδν, νη δηνη-
θεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ 
ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ, θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε ε-
ζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ θα-
ηαζρέζεσλ.  
 
Δθηέιεζε έξγσλ άξδεπζεο θαη κεηαθνξώλ ζην 3ν ηξί-
κελν ηνπ έηνπο 2018/19 
Σν Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ αλαθνίλσζε ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ Ηνπιίνπ ηελ νινθιήξσζε 86 έξγσλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο άξδεπζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ, κε ζπλνιηθφ επελδπηη-
θφ θφζηνο EGP1,54 δηζ. θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ νηθν-
λνκηθνχ έηνπο 2018/19. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Ηα-
λνπάξην έσο ην Μάξηην 2019 νινθιεξψζεθαλ 76 έξγα κε 
ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο EGP757 εθαη. ζηνλ ηνκέα 
ηεο άξδεπζεο, ελψ επίζεο νινθιεξψζεθαλ 10 έξγα ζηνλ 
θιάδν κεηαθνξψλ, κε ζπλδπαζκέλν θφζηνο EGP783 ε-
θαη. ηα έξγα πεξηιακβάλνληαη δχν ηερλεηέο ιίκλεο θαη 
θξάγκα δεμακελψλ ζηελ πεξηνρή Wadi Hodein ηεο Δξπ-
ζξάο Θάιαζζαο, θαζψο θαη έξγα επέθηαζεο πθηζηάκελσλ 
θαη θαηαζθεπήο λέσλ ζηαζκψλ ζην κεηξφ Καΐξνπ. 
 
Οη επελδύζεηο ζηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεύνπζα εθηη-
κώληαη ζηα $15 δηζ. 
Σα ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαηα πνπ έρνπλ δηνρεηεπζεί 
ζηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο 
ηεο Αηγχπηνπ πιεζηάδνπλ ην επίπεδν ησλ EGP250 δηζ. 
($15 δηζ.), ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο θξαηηθήο εηαη-
ξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα (Administrative Capital 
for Urban Development - ACUD), θ. Abdeen. 
«Τπάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή νθηψ ζπλνηθίεο νηθηζηηθήο 
ρξήζεο, θαζψο θαη δηνηθεηηθά θηίξηα θαη θηίξηα ςπραγσ-
γίαο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηε λέα πξσηεχνπζα», ηφληζε 
ν Abdeen. χκθσλα κε ηνλ θ. Abdeen, ε ACUD δηνρε- 

ηεχεη ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο EGP170 δηζ. ζε έξγα θνηλήο 
σθέιεηαο πνπ πινπνηνχληαη ζηε λέα πξσηεχνπζα, θαζψο θαη 
άιια EGP150 δηζ. ζε έξγα θαηαζθεπήο ηεο ζπλνηθίαο πνπ πε-
ξηιακβάλεη ηα δηνηθεηηθά θηίξηα. 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Ζ Αίγππηνο ζα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο 
ησλ ηηκώλ πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2019/20: Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ                                                                                                       
Ζ θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα επαλαιάβεη ηελ πνιηηηθή 
αληηζηάζκηζεο (hedging) ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2019/2020, ε νπνία ζα αξρίζεη ηνλ 
πξνζερή Ηνχιην, δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. 
Maait ζην δηεζλέο πξαθηνξείν Bloomberg ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Ηνπιίνπ. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ αληηζηάζεθε 
ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, έρεη 
ππνινγίζεη κηα κέζε ηηκή πεηξειαίνπ $68 αλά βαξέιη 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2019/20, ζε ζχγθξηζε κε $70 αλά βαξέιη γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. 
 
Ζ Delek ηνπ Ηζξαήι νινθιήξσζε ηηο δνθηκέο ζηνλ 
αγσγό αεξίνπ γηα ηελ Αίγππην     
Ζ Delek Drilling ηνπ Ηζξαήι δήισζε φηη νινθιήξσζε 
ηνλ έιεγρν ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ 
γηα ηελ Αίγππην, αιιά δελ μεθίλεζε ηηο εκπνξηθέο 
πσιήζεηο κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ φπσο είρε αξρηθά 
ειπίδεο. Ζ Delek Drilling θαη ε εηαίξνο ηεο Noble Ener-
gy ππέγξαςαλ ζπκθσλία-νξφζεκν ζηηο αξρέο ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο γηα λα εμαγάγνπλ θπζηθφ  αέξην αμίαο 
$15 δηζ.  απφ ηα  ηζξαειηλά ππεξάθηηα πεδία Tamar θαη 
Leviathan ζε πειάηεο ζηελ Αίγππην. Ηζξαειηλνί 
αμησκαηνχρνη ραξαθηήξηζαλ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία σο 
ηε ζεκαληηθφηεξε πνπ πξνέθπςε απφ ηφηε πνπ νη 
γείηνλεο έθαλαλ εηξήλε ην 1979. 
 
Ζ SDX αλαθνηλώλεη λέα αλαθάιπςε ζην West Gharib                                                      
Ζ εηαηξεία SDX Energy αλήγγεηιε κηα λέα αλαθάιπςε 
πεηξειαίνπ ζην ζεκείν Rabul-7 τηρ πεπιοσήρ επεςνών 
West Gharib Concession ηελ νπνία έρεη παξαρσξήζεη ην 
θξάηνο, ζρεηηθά. Σν λέν πεγάδη αλήθεη ζηελ εηαηξεία 
θαηά 50% θαη έρεη δηαλνηρζεί ζε βάζνο 5.323 πνδψλ, κε 
πεξίπνπ 134 πφδηα αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά κήθνο ησλ 
ζρεκαηηζκψλ Yusr θαη Bakr, κε κέζν πνξψδεο 18%. Ζ 
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξέαηνο πνπ αλαθαιχθζεθε 
εθηηκάηαη ζε 415 βαξέιηα ηελ εκέξα.  
 
Ζ παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζηνπο 
6,8 εθαη. ηόλνπο 
Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 
αλήιζε ζε 6,8 εθαη. ηφλνπο ηνλ Απξίιην 2019, ζε ζχγθξη-
ζε κε 6,1 εθαη. ηφλνπο ηνλ ίδην κήλα ην 2018, ζχκθσλα 
κε ηελ έθδνζε Egypt Oil & Gas. χκθσλα, εμ άιινπ, κε 
ηα ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 
(CAPMAS), ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ έθζαζε ηνπο 6,1 εθαη. ηφλνπο ηνλ Απξί-
ιην ηνπ 2019, απφ 6 εθαη. ηφλνπο ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνε-
γνχκελνπ έηνπο.  
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πλνιηθά, ε θαηαλάισζε πεηξειαηνεηδψλ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ αλήιζε ζε 79,1 εθαη. ηφλνπο ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2017/2018. Ζ CAPMAS αλέθεξε φηη ε πνζφηεηα ησλ 
εθπνκπψλ ξχπσλ απφ ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ πεηξε-
ιαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ έθζαζε ηα 206,8 εθαη. ηφλνπο 
ην 2017/2018, απφ 210 εθαη. ηφλνπο ην 2016/2017, κε 
κείσζε πεξίπνπ 1,5%. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε ζπλνιη-
θή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή θαη ειηαθή) αλήιζε ζε 2.780 
GW αλά ψξα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/2017 ζε ζχγθξηζε 
κε 2.225,5 GW αλά ψξα ην 2015/2016, κε αχμεζε πεξί-
πνπ 24,9%, ζχκθσλα κε ηελ έθδνζε Egypt Oil & Gas. 

Τπνγξαθή ζπκβνιαίσλ κεηαμύ EETC θαη Siemens 
ύςνπο EGP21 εθαη.                                   
Ζ θξαηηθή Αηγππηηαθή Δηαηξεία Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο (EETC) ππέγξαςε δχν ζπκβάζεηο κε ηε Sie-
mens Egypt θφζηνπο EGP21 εθαη., ζχκθσλα κε ηελ 
έθδνζε Al Ahram. Σν πξψην ζρεηηθφ ζπκβφιαην πεξη-
ιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 
επηθνηλσλίαο γηα ην λέν ζηαζκφ κεηαζρεκαηηζηψλ ζηελ 
πφιε 6th of October, ελψ ην δεχηεξν ζπκβφιαην αθνξά 
ηνλ ζηαζκφ κεηαζρεκαηηζηψλ ηεο πφιεο 10th of Rama-
dan, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί κε ηνπο άιινπο ζηαζκνχο. 
Σα δχν έξγα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξά-
πεδα Δπελδχζεσλ θαη ε δηάξθεηα θάζε ζρεδίνπ είλαη 10 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ, επίζεκε πεγή ηεο EETC δήισζε φηη ε εηαη-
ξεία ππέγξαςε ζπκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αμίαο 
άλσ ησλ EGP6 δηζ., θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην 
έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019. Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη επίζεο λα 
επελδχζεη κέρξη EGP19,55 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ δηθηχνπ ηεο Αηγχπηνπ. 
 
Ζ θαηαλάισζε ληίδει ζηνπο 1,18 εθαη. ηόλνπο αλά 
κήλα                                                 
Ζ θαηαλάισζε ληίδει ζηελ Αίγππην έθηαζε ηνπο 1,18 
εθαη. ηφλνπο ην κήλα πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, φπσο γξάθεη ε έθδνζε Amwal El-
Ghad, επηθαινχκελε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πεηξειαίνπ (EGPC). Οη πξνκήζεηεο απμήζεθαλ 
πξφζθαηα ζε πεξίπνπ 1,2 εθαη. ηφλνπο ην κήλα, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηπρφλ απμήζεηο ηεο δήηεζεο 
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο αγνξάο. Σν 
ζεκεξηλφ χςνο παξαγσγήο πεηξειαίνπ αλέξρεηαη ζε 
500.000 ηφλνπο ην κήλα, θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 45% 
ηεο ηνπηθήο θαηαλάισζεο. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, ε 
θαηαλάισζε βνπηαλίνπ έθζαζε ηνπο 332.000 ηφλνπο, κε 
ηελ παξαγσγή λα θαιχπηεη πεξίπνπ ην 50% ηεο ηνπηθήο 
δήηεζεο. 
 
Ο Τπνπξγόο πεηξειαίνπ ηεο Αηγύπηνπ θαη ε εηαηξεία 
Schlumberger, ζπδεηνύλ γηα ζεηζκηθή έξεπλα ζηνλ 
θόιπν ηνπ νπέδ                                                                                                                       
Ο Τπνπξγφο πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ Tarek el Molla 
επαλεμέηαζε πξφζθαηα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο εηαηξίαο 
Schlumberger αξκφδην γηα ηε Βφξεηα Μέζε Αλαηνιή θ. 
Maan Rezouki , ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη 
απφ θνηλνχ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πεηξειατθνχ 
ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο πεξη-
ιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηνλ θφιπν 

ηνπ νπέδ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πεηξε-
ιαίνπ ζηελ πεξηνρή. Οη ζπλνκηιίεο θάιπςαλ κεηαμχ 
άιισλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 
ηερλνγλσζίαο ηεο Schlumberger ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 
αλζξψπηλσλ ζηειερψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ην-
κέα ηνπ πεηξειαίνπ. Ο επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο Schlum-
berger δήισζε φηη ε επφκελε πεξίνδνο ζα γίλεη κάξηπξαο 
κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αηγππηηαθφ πεηξειατθφ 
ηνκέα, θαζψο ε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο είλαη ε ππ’ 
αξηζκφλ έλα πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο. 
 
Ζ Δκηξαηηλή πεηξειατθή Dana Gas εηζέπξαμε $48  
εθαη. από ηελ Αίγππην ηνλ Ηνύλην                                                                                                                                           
Ζ Dana Gas αλαθνίλσζε φηη έιαβε πιεξσκέο χςνπο $48 
εθαη. (AED177 εθαη.) απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ 
Αίγππην ηνλ Ηνχλην, ζχκθσλα κε ην Δκηξαηηλφ Πξαθην-
ξείν Δηδήζεσλ. Απηέο νη εηζπξάμεηο πεξηιακβάλνπλ πιε-
ξσκέο απφ ηελ θπβέξλεζε χςνπο $38 εθαη. (εθ ησλ ν-
πνίσλ $30 εθαη. είλαη ην κεξίδην ηεο Dana Gas ζηελ απν-
πιεξσκή ρξένπο ηνπ θξάηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιά-
δνπ) θαη $10 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηνπ δεχηεξνπ θνξηί-
νπ ζπκππθλσκάησλ απφ ηελ εηαηξεία El-Wastani ην 
2019. Ζ απνπιεξσκή ηνπ θιάδνπ απνηειεί κέξνο ησλ 
ζπλερηδφκελσλ πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αηγχ-
πηνπ λα κεηψζεη ηε ζέζε ηεο θαζπζηεξεκέλεο απαίηεζεο 
ζην κεδέλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019 θαη φπσο ζρνιηάζηε-
θε απφ εθπξφζσπν ηεο Dana Gas, «ε είζπξαμε $38 εθαη. 
ηνλ Ηνχλην δείρλεη ζηαζεξή πξφνδν ζηελ θπβέξλεζε γηα 
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πιεξσκήο φισλ ησλ ιεμη-
πξφζεζκσλ απαηηήζεσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο». Καηά 
ηελ εηαηξεία, απηέο νη πιεξσκέο ζα παξάζρνπλ θεθάιαηα 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηξέρνληνο ρεξζαίνπ πξνγξάκκαηνο 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε ηνπ 
θφζηνπο ηεο γεψηξεζεο ηνπ Merak-1 (εξεπεύνησηρ βαθέ-
σλ πδάησλ ζην Block 6) ε νπνία μεθίλεζε  ζηηο 20    
Μαΐνπ. Ζ ηνπνζεζία βξίζθεηαη ζε βάζνο 755 κέηξσλ λε-
ξνχ ζην βφξεην El-Arish  

Σν Ηζξαήι θαη ε Αίγππηνο εμεηάδνπλ ζνβαξά  ηελ θα-
ηαζθεπή εξγνζηαζίνπ ΤΦΑ ζην ηλά γηα εμαγσγέο 
ζηελ Αζία 
Ζ Αίγππηνο θαη ην Ηζξαήι εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν θα-
ηαζθεπήο κνλάδαο πγξνπνίεζεο ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο 
Θάιαζζαο ζην ηλά, απφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμαρζεί 
πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) ζηηο αγνξέο ηεο Αζί-
αο. Ζ θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο ζηηο αθηέο 
ηεο Δξπζξάο εθηηκάηαη φηη ζα θνζηίζεη  κεηαμχ $10 θαη 
15 δηζ. Ζ πξσηνβνπιία είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ πξν-
εγνπκέλσο πξνσζνχζε ν φκηινο Eilat-Ashkelon Pipeline 
Co. (EAPC), πνπ ήζειε λα εγθαηαζηαζεί ζην ηζξαειηλφ 
έδαθνο, πιεζίνλ ηνπ Eilat. Ζ ηδέα εγθαηαιείθζεθε ιφγσ 
ηζρπξήο αληίδξαζεο, κεηαμχ άιισλ, απφ ην Τπνπξγείν 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Απηή ηε θνξά, ε ηδέα 
είλαη λα θαηαζθεπαζηεί ε εγθαηάζηαζε ζηελ αηγππηηαθή 
πιεπξά ησλ ζπλφξσλ, γεγνλφο πνπ ζα επηηξέςεη λα μεπε-
ξαζηεί ε αληίζεζε ζην ηεξάζηην έξγν, επεηδή ζηελ Αίγπ-
πην νη πηζαλφηεηεο γηα θαζπζηέξεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ 
γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέ-
λεο. Δπηπιένλ, έλα έξγν πγξνπνίεζεο ζηελ αηγππηηαθή 
επηθξάηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ρη-
ιηάδεο Αηγππηίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ  
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θαηαζθεπήο θαη εθαηνληάδεο αθφκε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζηαδίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Ζ 
θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 
έρεη σο ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη ηελ επηινγή εμαγσγήο 
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι θαη ηελ Αίγππην ζηηο αγν-
ξέο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο: ηελ Ηλδία, ηελ Κίλα, ηελ Ηα-
πσλία, ηε Νφηηα Κνξέα θαη άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο απν-
ηεινχλ ην 70% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πγξνπνηεκέλνπ 
αεξίνπ. Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη κηα 
εγθαηάζηαζε πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 
είλαη φηη ζπληνκεχεη ηε δηαδξνκή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 
αεξίνπ θαη παξαθάκπηεη ηε δαπαλεξή δηέιεπζε κέζσ ηνπ 
θαλαιηνχ ηνπ νπέδ. Ζ ηδέα ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζπγθε-
θξηκέλεο εγθαηάζηαζεο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ επίζθε-
ςε ζηελ Αίγππην, ζην ηέινο Ηνπιίνπ, ηνπ Τπνπξγνχ Τ-
πνδνκψλ, Δλέξγεηαο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ηνπ Ηζξαήι, 
Γξ. Steinitz. Ζ επίζθεςε, ε νπνία έιαβε ρψξα πξηλ απφ 
ηε δηάζθεςε ησλ Τπνπξγψλ Δλέξγεηαο ηεο πεξηνρήο 
(EMGF Ministerial Meeting), έδεημε φηη νη πξννπηηθέο 
ζπλεξγαζίαο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ Αηγχπηνπ 
θαη Ηζξαήι πξνο αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξί-
νπ έρνπλ εληζρπζεί. ηνλ Ηζξαειηλφ Τπνπξγφ, ηνπ νπνί-
νπ νη ζπλαληήζεηο κε αλψηεξνπο Αηγχπηηνπο αμησκαηνχ-
ρνπο είραλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πξαγκαηνπνηε-
ζεί ζε ηδησηηθά δηακεξίζκαηα, θάησ απφ καλδχα κπζηηθφ-
ηεηαο, παξαηέζεθε απηή ηε θνξά επίζεκε ππνδνρή απφ 
ηνπο Αηγχπηηνπο νηθνδεζπφηεο. Ο Γξ. Steinitz παξέζεζε 
ζπλέληεπμε Σχπνπ απφ θνηλνχ κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν 
θ.  Al Sisi θαη επηζθέθζεθε ηηο ππξακίδεο ηεο Γθίδαο καδί 
κε ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, απνιακβάλν-
ληαο εθηεηακέλε θάιπςε απφ ηνλ εγρψξην Σχπν. Πηζηεχ-
εηαη φηη ην πςειφ πξνθίι πνπ δφζεθε ζηελ επίζθεςε, 
νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ ζηήξημε ησλ ΖΠΑ. Δθηφο απφ ηε 
λέα ηδέα, ν Γξ. Steinitz ζπδήηεζε επίζεο κε ηελ αηγππηηα-
θή πιεπξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ εμαγσγή 
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο πιαηθφξκεο γεψηξεζεο πνπ βξί-
ζθνληαη ζηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan, πξνο ηηο 
δχν πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο ζηελ Αίγπ-
πην, θαζψο θαη ελδερφκελε ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζπκ-
θσλίαο ζην κέιινλ.  
 
Ζ Αίγππηνο πξνρσξά ζηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζε-
σλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζε επηά αθξηθαληθά θξάηε 
ην πιαίζην ηεο δέζκεπζήο ηεο λα ζπκβάιεη ζηελ αλα-
πηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, ε Αίγπ-
πηνο μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε θαηαζθεπήο ειηαθψλ ζηαζ-
κψλ ζε επηά αθξηθαληθέο ρψξεο, έξγν πνπ ειπίδεη λα ν-
ινθιεξψζεη κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2020. Ο Αξαβηθφο Οξ-
γαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (AOI), έλαο απφ ηνπο κεγαιχ-
ηεξνπο θξαηηθνχο βηνκεραληθνχο νξγαληζκνχο ζηελ Αί-
γππην, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, πξφθεη-
ηαη λα θαηαζθεπάζεη κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξ-
γεηαο ζηελ Οπγθάληα, ην Κνλγθφ, ηελ Σαλδαλία, ηελ Δ-
ξπζξαία, ηε νκαιία θαη ην Νφηην νπδάλ, δπλακηθνχ 
κεηαμχ 2 θαη 4 MW εθάζηε, ζχκθσλα κε ηα αηγππηηαθά 
κέζα ελεκέξσζεο. Οη ζηαζκνί ειηαθήο ελέξγεηαο ζα ρξε-
ζηκνπνηεζνχλ γηα έξγα θσηηζκνχ θαη ηελ ηξνθνδνζία 
κνλάδσλ αθαιάησζεο, κε αηγππηηαθή επηρνξήγεζε αμίαο 
EGP200 εθαη. ($12 εθαη.), φπσο δήισζε ν θ. El Khayat, 
επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο αξρήο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (NREA). Ζ Αίγππηνο, ε νπνία θαηαζθεπάδεη 

ήδε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην θηιφδνμα έξγα ειηα-
θήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν ζηελ πεξηνρή ηνπ Benban, 
πξνρψξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηηο απαηηνχκε-
λεο πξνκήζεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν ηξαηησ-
ηηθήο Παξαγσγήο, ελψ νη επηά αθξηθαληθέο ρψξεο πξνζ-
δηφξηζαλ ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε 
απηψλ ησλ ζηαζκψλ. Ο AOI έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηή-
ζεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 
ειηαθήο ελέξγεηαο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δπλακηθφηε-
ηαο  ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2013, ελψ 
έρεη επίζεο επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα πινπνίεζε έξγσλ 
ππνδνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνλάδσλ θαζαξηζκνχ 
πφζηκνπ λεξνχ, εγθαηαζηάζεσλ αθαιάησζεο ζαιαζζη-
λνχ λεξνχ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Ζ απφ-
θαζε ηνπ AOI λα δεκηνπξγήζεη ειηαθέο κνλάδεο παξα-
γσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο επηά αθξηθαληθέο ρψξεο 
έρεη σο θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ α-
λαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο απηέο.  
Ζ αθξηθαληθή ήπεηξνο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ιφγσ 
ειιείςεσλ ζηελ ηξνθνδνζία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ 
νη ζπρλέο δηαθνπέο ζηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ επηβαξχ-
λνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εγρψξηνπο θαηαλαισηέο. 
Δθηηκάηαη φηη ζηελ πεξηνρή Sahel - ελεγάιε, Νηγεξία, 
Μαπξηηαλία, Μάιη, Μπνπξθίλα Φάζν, Νίγεξα, Σζαλη, 
νπδάλ θαη Δξπζξαία-  ηελ πην ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή 
ηεο Αθξηθήο, πεξίπνπ ην 64% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ρσξίο 
ειεθηξηθή ελέξγεηα, εκπνδίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ ελεξγεηαθή θηψρεηα ζηελ Αθξη-
θή εθηηκάηαη φηη θνζηίδεη ζηελ ήπεηξν ην 2-4% ηνπ ΑΔΠ 
εηεζίσο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Αθξηθαληθήο Σξάπε-
δαο Αλάπηπμεο (AfDB).  
Μέρξη ζηηγκήο έρεη μεθηλήζεη κηα πξσηνβνπιία πνπ αλα-
κέλεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνλ εμαηξεηηθφ ειηαθφ πινχην ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Sahel, γλσζηή σο «πξφγξακκα Desert to 
Power», ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ηελ AfDB θαη άιινπο 
δηεζλείο εηαίξνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη ηηο εξή-
κνπο ηεο Αθξηθήο ζε λέεο πεγέο ελέξγεηαο. Σν Sahel εί-
λαη κηα ζρεδφλ άλπδξε πεξηνρή ζην λφηην άθξν ηεο εξή-
κνπ αράξαο, πνπ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ αθξηθαλη-
θή ήπεηξν απφ ηε ελεγάιε ζηα δπηηθά, έσο ηελ Αηζηνπία 
ζηα αλαηνιηθά. Σν πξφγξακκα “Desert to Power” αλαδεί-
ρζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018, φηαλ ε Αθξη-
θαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο θαη νη εηαίξνη ηεο - ην Πξά-
ζηλν Σακείν γηα ην Κιίκα θαη ην Σακείν Δπελδχζεσλ 
Africa50- ππέγξαςαλ επηζηνιή πξνζέζεσλ, ζην πεξηζψ-
ξην ησλ εηήζησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αθξηθαληθήο Σξάπε-
δαο Αλάπηπμεο. Ο Πξφεδξνο ηεο AfDB, θ. Adesina, δή-
ισζε φηη κε ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ε πξσην-
βνπιία ζα κπνξνχζε ηειηθά λα γίλεη ε κεγαιχηεξε δψλε 
ειηαθήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν. Σν πξφγξακκα “Desert to 
Power” αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψ-
ξεο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα κεηξηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο θαη λα πξνζειθχζνπλ ηε 
ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε έξγα 
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Μέζσ ηνπ πξν-
γξάκκαηνο, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζρεδηάδεηαη λα θαηα-
ζηεί πην πξνζηηή γηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο, 
ελψ νη άλζξσπνη ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ρξήζε επη-
θίλδπλσλ γηα ηελ πγεία πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ε θεξνδί-
λε. 
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Ζ ΔΝΗ αλαθνηλώλεη λέα παξαγσγή από ηε Γπηηθή 
Έξεκν ηεο Αηγύπηνπ 
Ο ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ δήισζε ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Ηνπιίνπ φηη έρεη μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ 
απφ ηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηεο λνηηνδπηηθήο, πνπ 
βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Έξεκν. Ζ ηξέρνπζα παξαγσγή ηνπ 
θνηηάζκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δχν θξεάησλ, 
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 5.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ εκεξε-
ζίσο, κε πξννπηηθή λα θζάζεη ην 7.000 βαξέιηα εληφο 
ηνπ επηεκβξίνπ 2019, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝΗ. Οη αλαθα-
ιχςεηο πεηξειαίνπ ηεο λνηηνδπηηθήο Meleiha έγηλαλ ην 
2018, ελψ ζρεδηάδεηαη λα δηαλνηρζνχλ πξφζθαηα δηεξεπ-
λεηηθά θξέαηα εληφο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο παξαρψξε-
ζεο. Σν πεηξέιαην απφ ην θνίηαζκα κεηαθέξεηαη θαη ηπγ-
ράλεη επεμεξγαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηεξγαζίαο ηεο Meleiha, ην νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ν 
φκηινο AGIBA, πνπ απνηειεί θνηλνπξαμία –κε ηζφπνζα 
κεξίδηα ηεο ηάμεσο ηνπ 50%- ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΔΝΗ 
ζηελ Αίγππην, IEOC, θαη ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαη-
ξείαο πεηξειαίνπ, EGPC. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο 
AGIBA έθαλε πξφζθαηα δχν πξφζζεηεο αλαθαιχςεηο 
πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο Meleiha, ζπγθε-
θξηκέλα ζηηο ηνπνζεζίεο Basma θαη Shemy. Δπηπιένλ, 
ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο Meleiha, ε AGIBA ζπλέρηζε 
κε επηηπρία εθζηξαηεία εκβάζπλζεο ζε πθηζηάκελα ξερά 
πεγάδηα. Οη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηνπ νκίινπ ζηε Γπηη-
θή Έξεκν ζπλεηζθέξνπλ πάλσ απφ 15.000 βαξέιηα πε-
ηξειαίνπ εκεξεζίσο ζηελ παξαγσγή ηνπ νκίινπ AGIBA. 
Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα Νείινπ, ζην πιαίζην 
ηεο λέαο πεξηνρήο παξαρψξεζεο El Qar'a, ε ΔΝΗ δηάλνημε 
πξφζθαηα κε επηηπρία ην θξέαξ El Qar'a-NE1, ην νπνίν, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ ηνπ παξή-
γαγε 17 εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο, ελψ πξνζ-
δνθάηαη φηη ζχληνκα ν ξπζκφο παξαγσγήο ζα απμεζεί 
ζηα 20 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. Ζ ΔΝΗ, κέζσ ηεο ζπγαηξη-
θήο ηεο ζηελ Αίγππην, IEOC, θαηέρεη κεξίδην 37,5% 
ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηεο El Qar'a, κε ηνπο νκί-
ινπο BP θαη EGPC λα θαηέρνπλ κεξίδηα 12,5% θαη 50%, 
αληίζηνηρα, ελψ ν φκηινο Petrobel είλαη ν θνξέαο εθκε-
ηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο γηα ινγαξηαζκφ ησλ EGPC θαη 
ΔΝΗ. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ν φκηινο 
Petrobel εξγάδεηαη ζηελ παξνχζα θάζε γηα ηε ζχλδεζε 
ηνπ θξέαηνο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηελ πεξη-
νρή, θαζψο θαη κε ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο αεξίνπ 
ζην Abu Madi, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θα-
ιχηεξν ηξφπν νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη λα κεγηζην-
πνηεζεί ε νηθνλνκηθή σθέιεηα απφ ηε λέα αλαθάιπςε. 
Σέινο, ζηνλ Κφιπν νπέδ, ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο 
Abu Rudeis Sidri, φπνπ κεηέρνπλ εμίζνπ ε IEOC θαη ε 
EGPC, ε πξψηε, κέζσ ηνπ νκίινπ Petrobel, δηάλνημε κε 
επηηπρία λέν θξέαξ πνπ νδήγεζε ζε αλαθάιπςε λένπ 
θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή Sidri South, εθηη-
κψκελεο κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 200 εθαη. βαξειηψλ 
πεηξειαίνπ.  
 
Ζ Αίγππηνο πξέπεη λα επελδύζεη $30 δηζ. ζην ειεθηξη-
θό ηεο δίθηπν έσο ην 2023 
Ζ Αίγππηνο πξέπεη λα επελδχζεη επηπιένλ $20 δηζ. ζηελ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη $10 δηζ. ζηε κεηα-
θνξά θαη δηαλνκή απηήο γηα λα απμήζεη ηε δπλακηθφηεηα 
ηνπ ειεθηξηθνχ ηεο δηθηχνπ ζε 63 GW κέρξη ην 2023, 

ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Arab Petroleum In-
vestments Corporation (Apicorp). Ζ αχμεζε ηεο αζηηθν-
πνίεζεο, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα πςειφηεξα 
επίπεδα απαηηήζεσλ ςχμεο ζα ζπλερίζνπλ λα ηξνθνδν-
ηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξη-
θήο ελέξγεηαο, παξά ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηε δηάξ-
θεηα ησλ πξνεγνχκελσλ έηε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην 
ζεκεξηλφ πιεφλαζκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καηά ηελ 
ηξέρνπζα πεξίνδν, νη επελδχζεηο ζε ελ εμειίμεη ειεθηξη-
θά έξγα αλέξρνληαη ζε $24 δηζ., ελψ ην χςνο απηψλ απ-
μάλεηαη ζηα $59 δηζ., εάλ ζπλππνινγηζηνχλ ηα ειεθηξηθά 
έξγα πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
Σν ηξέρνλ απφζεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ 
αλέξρεηαη ζε 20 GW ηελ εκέξα, ελψ αλακέλεηαη λα απ-
μεζεί ζηα 22 GW κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019, κέζσ ηεο πα-
ξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηνλ θφιπν 
ηνπ νπέδ θαη ζην Benban ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Σν ζεκε-
ξηλφ πιεφλαζκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα έρεη σ-
ζήζεη ηελ θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (EEHC) λα αλα-
βάιεη ηελ πινπνίεζε ζπκθσλίαο κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν 
Al Nowais γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ ειεθηξνπα-
ξαγσγήο «θαζαξνχ άλζξαθα», επελδπηηθήο αμίαο $4 δηζ. 
ζηελ πεξηνρή Oyoun Musa ηνπ Ννηίνπ ηλά, ε νπνία είρε 
ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο. Ζ αχμεζε ηεο 
εγρψξηαο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα 
επηηαρπλζεί ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, σζηφζν ζηε ζπ-
λέρεηα ζα επηβξαδπλζεί καθξνπξφζεζκα, θαζψο ε άξζε 
ησλ επηδνηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πιήηηεη νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξν ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 
Apicorp εθηηκά φηη ε εγρψξηα δήηεζε ειεθηξηζκνχ ζα 
απμεζεί θαηά έλα κέζν εηήζην πνζνζηφ 5,1% κέρξη ην 
2023, έλαληη κέζνπ πνζνζηνχ αχμεζεο 4,6% κεηαμχ 
2015 θαη 2017.  
 
Ζ Αίγππηνο πινπνηεί 7 έξγα δηπιηζηεξίσλ κε επελδύ-
ζεηο ύςνπο $8,031 δηζ. 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξε-
ιαίνπ θ. El-Molla, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πινπνηεί ζηελ 
παξνχζα θάζε επηά έξγα αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ δηπιη-
ζηεξίσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε εθηηκψκελεο επελδχ-
ζεηο χςνπο $8,031 δηζ., κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξα-
γσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο πα-
ξαγσγήο παξαγψγσλ πεηξειαίνπ. Ο θ. El-Molla πξφζζε-
ζε φηη βξίζθνληαη ζε εμέιημε πνιιά έξγα αλαβάζκηζεο 
θαη αλαθαίληζεο ζηα δηπιηζηήξηα ηεο Αηγχπηνπ, ηα νπνία 
ζα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε κεηαηξνπή ηεο 
Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν. Δμήγεζε 
φηη ε επέθηαζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηνπ νκίινπ MIDOR 
πινπνηείηαη κε επελδχζεηο χςνπο $2,3 δηζ., κε ζηφρν ηελ 
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο δηχιηζεο θαηά 60%. Ο Τ-
πνπξγφο δήισζε επίζεο φηη ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο 
βελδίλεο θαη ληίδει ζηελ πεξηνρή Assiut θαηαζθεπάδεηαη 
γηα ηνλ φκηιν (ANOPC), κε δπλακηθφηεηα 2,5 εθαη. ηφ-
λσλ ληίδει εηεζίσο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ζε κνλά-
δα παξαγσγήο πεηξειαηνεηδψλ πςειήο πνηφηεηαο, κε 
επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ $1,2 δηζ. Δπηπιένλ, δεκηνπξ-
γείηαη ζην νπέδ ζπγθξφηεκα ππξφιπζεο πδξνγφλνπ, 
θαζψο θαη έξγν θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο βελδί-
λεο. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη 2,5 εθαη. ηφλνη κα-
δνχη εηεζίσο, κε επελδχζεηο χςνπο $2,5 δηζ. Ο θ. El-
Molla αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηελ πινπνίεζε έξγνπ  
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θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο βελδίλεο πςειψλ νθηα-
λίσλ ζην Assiut, απφ ηνλ φκηιν ANOPC, εηήζηαο δπλακη-
θφηεηαο πεξίπνπ 800.000 ηφλσλ, πνπ αλακέλεηαη λα θα-
ιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ ζε πξντφληα πεηξε-
ιαίνπ, κε επελδχζεηο χςνπο $450 εθαη. Δπηπιένλ, ν θ. El-
Molla δήισζε φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο νπηαλ-
ζξαθνπνίεζεο ζην δηπιηζηήξην ηνπ νπέδ πεξηιακβάλεη 
ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο κνλάδαο αλάθηεζεο αηκψλ 
(VRU), γηα ηελ παξαγσγή 1,5 εθαη. ηφλσλ πγξνπνηεκέ-
λνπ αεξίνπ πεηξειαίνπ εηεζίσο, κε επέλδπζε χςνπο πεξί-
πνπ $581 εθαη. Αλάινγε ηερλνινγία ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
επίζεο γηα ηελ αλάθηεζε αξσκαηηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη ζην θξαηηθφ δηπιηζηήξην Αιεμάλδξεηαο, κε 
επελδχζεηο χςνπο $21,48 εθαη. Σέινο, ν Τπνπξγφο επε-
ζήκαλε ηελ πινπνίεζε κηαο κνλάδαο παξαγσγήο αζθάι-
ηνπ ζην δηπιηζηήξην νπέδ, γηα παξαγσγή πεξίπνπ 
396.000 ηφλσλ εηεζίσο πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 
εγρψξηαο αγνξάο, κε επελδχζεηο πεξίπνπ $79,4 εθαη. 
 
Οη εηαίξνη ησλ ηζξαειηλώλ θνηηαζκάησλ ζέινπλ λα 
ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο γηα εμαγσγή θ/α 
ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπιίνπ, 
νη δχν εηαίξνη ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη 
Leviathan, ακεξηθαληθή Noble Energy θαη ηζξαειηλή 
Delek Drilling, επηδηψθνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκθσ-
λία εμαγσγήο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ, χςνπο $15 
δηζ. πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ λα αλαβάινπλ ηελ επί-
ηεπμε ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο κε ηα 
αλψηαηα επίπεδα αδηάιεηπηνπ εθνδηαζκνχ, ζε ζχγθξηζε 
κε  φ,ηη είρε αξρηθά ζπκθσλεζεί. εκεηψλεηαη φηη, ζχκ-
θσλα κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, νη 
Noble θαη Delek ζηνρεχεηαη λα εμάγνπλ 7 δηζ. θπβηθά 
κέηξα πξνο ηελ Αίγππην εηεζίσο έσο ην 2020, κε ην 
ήκηζπ ηεο ελ ιφγσ πνζφηεηαο λα ππφθεηηαη ζε ελδερφκε-
λεο δηαθνπέο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, ή ζε πεξηπηψζεηο δπ-
ζκελψλ ζπλζεθψλ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη δχν εηαί-
ξνη ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ πξνζπαζνχλ ηψξα λα 
αιιάμνπλ ηε ζπκθσλία, κε ζθνπφ αξρηθά λα πξνκεζεχ-
ζνπλ αδηάιεηπηα ην 2020 κε πεξίπνπ 4,5 δηζ. θπβηθά κέ-
ηξα θπζηθνχ αεξίνπ, θαη λα θζάζνπλ ην επίπεδν ησλ 7 
δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ αξγφηεξα, πηζαλφηαηα έσο ην 2022, 
ζχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο. Όπσο εμάιινπ δήισζε πξφ-
ζθαηα ν Ηζξαειηλφο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θ. Steinitz ζην 
δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Reuters, νη εμαγσγέο 
ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην, κέζσ ηνπ α-
γσγνχ East Mediterranean Gas (EMG)  αλακέλεηαη λα 
μεθηλήζνπλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξνζερνχο ηεηξακή-
λνπ, αληί ηεο αξρηθά εθηηκψκελεο έλαξμεο ησλ παξαδφ-
ζεσλ ηνπ ηζξαειηλνχ αεξίνπ, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρν-
ληνο έηνπο.    
 
Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνύ ζα δεκνπξαηήζεη ειηαθά 
έξγα ζηε Zafarana 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπιίνπ, ε 
Αξρή Νέσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) 
έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ησλ γαηψλ 
πνπ είραλ δηαηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ζηαζκψλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ ελέξγεηαο 

(“Feed-in-Tariff” program) θαη πξφθεηηαη λα ηα αλαθαηα-
λείκεη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνηεηλφκελσλ ειηαθψλ 
ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, κε βάζε ηε κέζνδν ησλ 
δεκνπξαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε θπβεξλε-
ηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζρε-
δηάδεη ηε δεκνπξάηεζε έξγσλ θαηαζθεπήο ειηαθψλ κν-
λάδσλ ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο ηζρχνο 200 MW ζηελ 
πεξηνρή ηεο Zafarana, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Οη ίδηεο 
θπβεξλεηηθέο πεγέο αλέθεξαλ επίζεο φηη ε θξαηηθή εηαη-
ξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) εξγάδεηαη 
επί ηνπ παξφληνο γηα ηελ νινθιήξσζε δχν δεκνπξαζηψλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ησλ ειηαθψλ θαη αηνιηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεη-
αο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 450MW. 
 
Ο Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ ζπδεηά ζπλεξγα-
ζία κε ηελ Δ.Δ. 
Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζπδήηεζε ζηα κέζα 
Ηνπιίνπ κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο 
Δ.Δ. Πξέζβε θ. Surkos ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο 
ζπλεξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ελέξ-
γεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο θνηλνχ ζρεηηθνχ επελ-
δπηηθνχ project ζην ιηκάλη ηεο Ακβέξζαο, ζην Βέιγην. 
χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, «ε Αίγππηνο επηδηψθεη λα κε-
ιεηήζεη δηεζλψο επηηπρεκέλα κνληέια ζηνλ ελεξγεηαθφ 
εθνδηαζκφ θαη ην εκπφξην, εηδηθά κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 
ιηκέλσλ πεηξειαίνπ, γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ θπβεξλεηη-
θφ ζηφρν λα κεηαηξαπεί ε ρψξα ζε πεξηθεξεηαθφο ελεξ-
γεηαθφο θφκβνο». εκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ βειγηθφ 
ιηκάλη είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηελ Δπξψπε θαη 
έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εκπνξηθνχο δεζκνχο κε-
ηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Ο Τπνπξ-
γφο ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο Δ.Δ. σο ζηξαηεγη-
θνχ εηαίξνπ ζηελ Αίγππην, κε ηε ζπλερή ζηήξημή ηεο γηα 
ηα ζρέδηα ηεο Αηγχπηνπ λα γίλεη ην θέληξν ηεο πεξηνρήο 
γηα ην εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. Απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ, ν Πξέζβεο θ. Surkos δήισζε φηη «ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο δηεμήρζεζαλ αξθεηά εθπαηδεπ-
ηηθά εξγαζηήξηα (“workshops”) ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ», θαζψο θαη φηη «ε Αίγππηνο 
δηαζέηεη φια ηα πξνζφληα γηα λα θαηαζηεί πεξηθεξεηαθφο 
ελεξγεηαθφο θφκβνο, δηαζέηνληαο ηε δηψξπγα νπέδ θαη 
ηηο κνλάδεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην Idku θαη 
Damietta». Ο θ. Surkos επεζήκαλε ηελ ηερληθή θαη νηθν-
λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 
Αηγχπηνπ απφ ηελ Δ.Δ., ζεκεηψλνληαο φηη ε ΔΔ ππνζηε-
ξίδεη ηφζν ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ 
γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ελψ 
παξάιιεια ζηεξίδεη κε επηρνξεγήζεηο ηε ρξεκαηνδφηεζε 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.  
 
Ζ Αίγππηνο ζθνπεύεη λα αληιήζεη 6,39 δηζ. θ.π. θ/α 
εκεξεζίσο γηα λα θαιύςεη ηε κέζε εγρώξηα δήηεζε 
Όπσο αλέθεξαλ θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ 
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ζρεδηάδεη λα αληιεί θαηά κέζν 
φξν πεξίπνπ 6,39 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ ζε εκεξήζηα 
βάζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην κέζν επίπεδν ηεο εγρψ-
ξηαο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκη-
θνχ έηνπο. Καηά ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε κέζε θαηα-
λάισζε θπζηθνχ αεξίνπ απμάλεηαη θάζε ρξφλν θαη αλα-
κέλεηαη λα θηάζεη ηα 9 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο θαηά ην νηθν- 
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λνκηθφ έηνο 2020/21, σο απνηέιεζκα ηνπ δηαξθψο δην-
γθνχκελνπ πιενλάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν Τπνπξγείν 
Πεηξειαίνπ πξφζζεζε φηη νη επελδχζεηο πνπ πινπνηνχ-
ληαη θαηά ηελ παξνχζα θάζε ζα πξνζζέζνπλ πεξίπνπ 
1,15 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ζηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξί-
νπ, ε νπνία εθηηκάηαη ζε πιεζίνλ ησλ 6,9 δηζ. θ.π. εκε-
ξεζίσο. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ην κέζν εκεξήζην 
πιεφλαζκα κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ηεο εγρψ-
ξηαο αγνξάο αλέξρεηαη ζε 1,56 δηζ. θ.π., κεηά ηελ νιν-
θιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκά-
ησλ ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο, θα-
ζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ ην γηγαληηαίν 
θνίηαζκα Zohr, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απμήζνπλ ηα επίπε-
δα παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην ζε 7,95 δηζ. 
θ.π. εκεξεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2019/20. Σν πιεφλαζκα πνπ ζα πξνθχπηεη κεηά ηελ θά-
ιπςε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ζα εμάγεηαη κέζσ ησλ 
κνλάδσλ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πεξηνρέο 
Idku θαη Damietta. 
 

ΔΜΠΟΡΗΟ 
Γηαηεξείηαη ε ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ γηα 
βαζηθά αγαζά κέρξη ηνλ Ηνύιην 
Ζ Αίγππηνο ζα δηαηεξήζεη ηελ ηεισλεηαθή ηεο ηζνηηκία 
ζηαζεξή ζηηο 16 ιίξεο αλά δνιιάξην γηα ζηξαηεγηθά θαη 
βαζηθά αγαζά κέρξη ην ηέινο Ηνπιίνπ, δήισζε ην 
ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηελ Κπξηαθή 30/6. Σν Τπνπξ-
γείν θαζφξηζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα κε 
βαζηθά ή πνιπηειή πξντφληα ζε EGP16,7703 ζην 
δνιιάξην. Ζ Αίγππηνο άξρηζε λα θαζνξίδεη κεληαία 
ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 
2017, κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα 
ζέζεη ζε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ηελ αηγππηηαθή ιίξα ην 
Ννέκβξην ηνπ 2016. 
 
ITDA θαη Carrefour ππνγξάθνπλ ζπκθσλία γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεζζάξσλ θέληξσλ δηαλνκήο ζηελ 
Αίγππην                                                                                                                           
Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο 
(ITDA) ηνπ Τπνπξγείνπ Δθνδηαζκνχ θαη ν γλσζηφο 
φκηινο Majid Al Futtaim Retail ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα 
ηελ ίδξπζε ηεζζάξσλ θέληξσλ logistics θαη δηαλνκήο ζε 
κε θνηλνπνηεκέλεο ηνπνζεζίεο ζηε ρψξα, δήισζε ν 
επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο Herve Majidier. Μάιηζηα ε 
εηαηξεία ηνπ ππέγξαςε ήδε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε 
έλα βξαρίνλα ηεο κεγάιεο εηαηξείαο Elsewedy Electric 
γηα λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ δχν 
πξψησλ θέληξσλ. 
 
πκκεηνρή Αηγύπηνπ ζηελ Έθζεζε “China-Africa 
Economic and Trade Expo” 
Ζ πξψηε Οηθνλνκηθή θαη Δκπνξηθή έθζεζε China-Africa 
Expo άλνημε ηηο πχιεο ηεο ηελ Πέκπηε 27/6 ζην Σζαλ-
γθζά, πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Υνπλάλ ηεο Κεληξηθήο 
Κίλαο. Σν ηξηήκεξν γεγνλφο πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξνπο 
απφ 10.000 επηζθέπηεο θαη έκπνξνπο, ζπκπεξηιακβαλν-
κέλσλ εθείλσλ απφ 53 αθξηθαληθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ε Αίγππηνο, ζχκθσλα κε ηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή. εκηλάξηα, ζπλέδξηα, θφξνπκ θαη εηδηθφηεξεο 
εθζεζηαθέο εθδειψζεηο κε ζέκα ηε γεσξγία, ην εκπφξην, 

ηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ 
ζρεδηάζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο έθζεζεο, κε εκπεηξνγλψκνλεο λα κνηξάδνληαη 
απφςεηο γηα ζηελφηεξεο δηκεξείο αληαιιαγέο. Ζ έθζεζε 
πεξηιακβάλεη εθζεζηαθνχο ρψξνπο πνπ θαιχπηνπλ 
πεξηζζφηεξα απφ 40.000 ηεηξ. κέηξα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ πεξηπηέξσλ θαη 
εθζεζηαθψλ ρψξσλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 
ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο Κίλαο-Αθξηθήο. Ζ έθζεζε, πνπ 
εγθαηληάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ γηα ηε 
ζπλεξγαζία Κίλαο-Αθξηθήο, θαζηεξψλεη έλα λέν 
κεραληζκφ νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ Κίλαο θαη αθξηθαληθψλ ρσξψλ. ην πεξηζψξην 
ηεο έθζεζεο ε  θ. Mona Mehrez, αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 
Γεσξγίαο γηα ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα ηεο Αηγχπηνπ, 
ραηξέηηζε ηελ αηγππηηαθή-θηλεδηθή ζπλεξγαζία σο 
ππφδεηγκα γηα ηηο ζηλν-αθξηθαληθέο ζρέζεηο 
πξνζζέηνληαο φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη ζρέδην 
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κίλα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 
Πξφζζεζε φηη νη Κηλέδνη επελδπηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ Αίγππην ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ππνδνκέο, 
βηνκεραληθέο πφιεηο θαη γεσξγία θαζψο θαη φηη ππάξρνπλ 
Αηγχπηηνη πνπ εξγάδνληαη ζε Κηλέδηθα ηλζηηηνχηα 
γεσξγηθήο έξεπλαο θαη αθαδεκίεο. Σέινο, ππνγξάκκηζε 
ηε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Κίλαο Belt and Road 
γηα ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ζεκεηψλνληαο φηη ε Αίγππηνο 
αλαβαζκίδεη ην νδηθφ ηεο δίθηπν γηα λα δηεπθνιχλεη ην 
ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην, απμάλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα 
ηεο Αθξηθήο λα επσθειεζεί απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο 
Αηγχπηνπ κε ηελ Κίλα. 
 
ηα $66,8 δηζ. ην 2018 νη εκπνξηθέο αληαιιαγέο ηεο 
Αηγύπηνπ κε ηα θξάηε ηεο G20: CAPMAS 
Οη εκπνξηθέο αληαιιαγέο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ νκάδα 
ησλ 20 ρσξψλ απμήζεθε θαηά 16,6%, ζηα $66,8 δηζ. ην 
2018 ζε ζχγθξηζε κε $57,2 δηζ. ην πξνεγνχκελν έηνο, 
αλέθεξε πξφζθαηα ε θξαηηθή ζηαηηζηηθή αξρή ηεο 
Αηγχπηνπ CAPMAS. Οη ρψξεο ηεο νκάδαο G20 
αληηπξνζσπεχνπλ ην 85% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 
αθνχ ζ' απηήλ ζπγθαηαιέγνληαη νη κεγαιχηεξεο 
πξνεγκέλεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ, κε 
ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη 15 
ρψξεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Πεξηιακβάλεη ηε 
Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 
ηελ Αξγεληηλή, ηελ Απζηξαιία, ηε Βξαδηιία, ηνλ 
Καλαδά, ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία, ηελ 
Ηαπσλία, ην Μεμηθφ, ηε Ρσζία, ηε ανπδηθή Αξαβία, ηε 
Νφηηα Αθξηθή, ηε Νφηηα Κνξέα, ηελ Σνπξθία θαη ηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηηο 
ρψξεο ηεο νκάδαο G20 ζεκείσζαλ άλνδν 13,7% ζηα 
$13,7 δηζ. ην 2018, έλαληη $12 δηζ. ην 2017, ζχκθσλα κε 
ηελ έθζεζε ηεο CAPMAS. Ζ Ηηαιία ήηαλ ζηελ θνξπθή 
ηεο ιίζηαο ησλ ρσξψλ ηεο νκάδαο G20 φζνλ αθνξά ηελ 
ππνδνρή ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ην 2018 θζάλνληαο 
ηα $2,04 δηζ. Ζ Σνπξθία θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε κε 
εηζαγσγέο αμίαο $2 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ 
($1,7 δηζ.). Ζ ανπδηθή Αξαβία βξέζεθε ζηελ ηέηαξηε 
ζέζε ($1,4 δηζ.) κε πέκπην ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ($1,3 
δηζ.) Σν Μεμηθφ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε, 
εηζάγνληαο απφ ηελ Αίγππην πξντφληα αμίαο $30,8 εθαη.  
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ην ίδην δηάζηεκα, νη εηζαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ απφ ηηο 
ρψξεο ηεο νκάδαο G20 απμήζεθαλ επίζεο θαηά 17,4% 
ζηα $53,1 δηζ. ην 2018 απφ $45,2 δηζ. ην 2017. Ζ Κίλα 
ήηαλ ζηελ θνξπθή ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ρσξψλ ηεο νκάδαο 
G20 φζνλ αθνξά ηνλ φγθν ησλ εηζαγφκελσλ ζηελ 
Αίγππην πξντφλησλ ηεο πνπ ην 2018 έθζαζαλ ηα $11,4 
δηζ., ελψ γηα ηε ανπδηθή Αξαβία, ηηο ΖΠΑ, ηε Ρσζία 
θαη ηε Γεξκαλία ηα πνζά ήζαλ $5,6 δηζ., $5,4 δηζ. θαη 
$4,1 δηζ., αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην Μεμηθφ ήηαλ ζην 
ηέινο ηεο ιίζηαο, κε ηηο εμαγσγέο ηνπ ζηελ Αίγππην λα 
αλέξρνληαη ζε κφιηο $107,4 εθαη. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 
ήηαλ ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο ηεο νκάδαο G20 ζηελ 
Αίγππην θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018/2019, κε επελδχζεηο αμίαο $2,4 δηζ. Οη ΖΠΑ 
έξρνληαη δεχηεξεο, κε επελδχζεηο χςνπο $1,1 δηζ., 
αθνινπζνχκελεο απφ ηε ανπδηθή Αξαβία χςνπο $222,8 
εθαη. Ζ Γεξκαλία θαηέιαβε ηελ ηέηαξηε ζέζε, κε 
επελδχζεηο αμίαο $115 εθαη., αθνινπζνχκελε απφ ηε 
Γαιιία κε επελδχζεηο χςνπο $88,7 εθαη. Ζ Ηλδία βξέζεθε 
ζηελ ηειεπηαία ζέζε, κε επελδχζεηο αμίαο $1,5 εθαη. 
 
Λεηηνπξγία εθαξκνγήο γηα ππεξεζίεο εμσηεξηθνύ ε-
κπνξίνπ «Gosour»                                   
Ζ λέα εθαξκνγή «Gosour» γηα ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ 
εκπνξίνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πειαηψλ 
θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απνζηνιέο, ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ην θνξηίν θαη 
ηνλ πξννξηζκφ, αλαθνηλψζεθε ζην Φφξνπκ γηα ην εκπφ-
ξην ζηελ αλαηνιηθή, θεληξηθή Αθξηθή πνπ δηνξγαλψζεθε 
απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Αηγχ-
πηνπ. Κεληξηθφ ζέκα ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο ήηαλ ε 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο εκπνξηθήο λαπηηιηαθήο γξακκήο κε-
ηαμχ ηνπ ιηκέλνο ηεο Ain Sokhna θνληά ζην νπέδ θαη 
ηεο αλαηνιηθήο Αθξηθήο ηνλ Οθηψβξην. Ζ ελ ιφγσ επί-
ζεκε εθδήισζε πνπ ηέζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Π/Θ 
Moustafa Madbouly, δηνξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ θξαηηθή εηαηξεία Holding Company of Maritime and 
Land Transport. 
 
ηα $3,87 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ηνλ 
Απξίιην 2019 
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηη-
θήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο 
Αηγχπηνπ ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο ρεηξνηέξεπζε θα-
ηά 6,8% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,87 δηζ., 
έλαληη $3,63 δηζ. ηνλ Απξίιην 2018. Σν εκπνξηθφ 
έιιεηκκα ηνπ Απξηιίνπ εκθαλίζηεθε πάλησο ειαθξά κεη-
σκέλν ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ηνπ Μαξηίνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, πνπ είρε αλέιζεη ζε $4,15 δηζ. Καηά ηελ CAP-
MAS, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ηνλ Απξίιην 
θαηά 0,5% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $2,58 δηζ., θπ-
ξίσο ιφγσ ησλ απμήζεσλ ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πε-
ηξειαίνπ (+231,1%), αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+35%), 
εηνίκσλ ελδπκάησλ (+4,8%) θαη πιαζηηθψλ (+8,8%). 
Απφ ηελ άιιε, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ηνλ 
Απξίιην αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,2% ζε εηήζηα βάζε, 
αλεξρφκελεο ζε $6,46 δηζ., θπξίσο ιφγσ ησλ απμήζεσλ 
ζηηο εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ γηα ηε ραιπβνπξγία 
(+8,4%), ζηηαξηνχ (+22,3%), πιαζηηθψλ (+4,8%) θαη 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (+54,8%). 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθαιύπηεη ιεπηνκέξεηεο 
ηνπ λένπ πιαηζίνπ εμαγσγηθώλ επηδνηήζεσλ 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε παξνπζίαζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 
Ηνπιίνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πνιπαλακελφκελνπ λένπ 
πιαηζίνπ γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζε-
σλ. Σν λέν πιαίζην ζα εθηακηεχεη εηεζίσο θνλδχιηα 
χςνπο EGP6 δηζ. ζε εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο,  κέζσ ηνπ 
Σακείνπ Δμαγσγηθψλ Δπηδνηήζεσλ απφ ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2019/20. Δμ απηψλ, θνλδχιηα χςνπο EGP2,4 δηζ. (ή 
40%) ηνπ ζπλφινπ, πξφθεηηαη λα εθηακηεχνληαη ζε κε-
ηξεηά ζηνπο εμαγσγείο, ελψ ην 30% ησλ εηήζησλ εθηα-
κηεχζεσλ (ή EGP 1,8 δηζ.) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 
θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη πεξηθνπψλ ζηηο νθεηιέο 
ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Σα 
ππφινηπα θνλδχιηα, χςνπο EGP1,8 δηζ., πξφθεηηαη λα 
δαπαλψληαη απφ ην σο άλσ Σακείν γηα λα «εληζρχζνπλ 
ηηο εμαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο Αηγχπηνπ», κέζσ ρξεκα-
ηνδνηήζεσλ πξνο ηηο ππφ αλάπηπμε παξαγσγηθέο εγθαηα-
ζηάζεηο εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψ-
ζεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ ζην εμσηεξηθφ. Δπί-
ζεο, ην λέν πιαίζην πξνβιέπεη αχμεζε ησλ εμαγσγηθψλ 
επηδνηήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ εμάγνπλ 
πξνο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, θαζψο θαη πξνο ηηο κηθξνχ θαη 
κεζαίνπ κεγέζνπο εμαγσγηθέο εηαηξείεο, έσο θαη θαηά 
πνζνζηφ 30%. Ωο πξνυπφζεζε γηα λα σθειεζνχλ νη Αη-
γχπηηνη εμαγσγείο απφ ηηο ελ ιφγσ επηδνηήζεηο, ην πιαί-
ζην νξίδεη φηη απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ αληιήζεη ην 40% 
ησλ εηζξνψλ παξαγσγήο ηνπο απφ ηελ αηγππηηαθή αγνξά. 
Όπσο επηζήκαλαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, 
ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμεηάδεη ηαπηφρξνλα ην κεραλη-
ζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιφκε-
λσλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ απφ πξνεγνχκελα έηε. Σν 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ εγρψξησλ εμαγσγέ-
σλ απφ νθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο παξειζφ-
λησλ εηψλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ EGP12 δηζ. Ο εγρψξηνο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ 
φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην έρεη εγθξίλεη κεραληζκφ α-
πνπιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη εμαγσγείο ζα 
κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ εθπηψζεηο ζηηο νθεηιέο ηνπο 
έλαληη Τπνπξγείσλ θαη άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ. 
 
Ζ αύμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ επεξεάδεη αξλεηη-
θά ηελ αγνξά απηνθηλήηνπ 
Οη εθπξφζσπνη ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 
ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξφζθαηε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 
θαπζίκσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αγνξά απηνθηλήησλ, 
θαζψο ε δήηεζε γηα απηνθίλεηα θπβηζκνχ κεγαιχηεξνπ 
απφ 2000 cc έρεη κεησζεί. Δπηπιένλ, ε δήηεζε γηα λένπο 
ηχπνπο απηνθηλήησλ έρεη κεησζεί θαηά 10-15%, εμαηηίαο 
ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ. 
εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 
αχμεζε πξφζθαηα ηηο ηηκέο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ 
θαηά 15-30%, ζην πιαίζην ηεο πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ 
επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακ-
κα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε θπβέξ-
λεζε θαη ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ 
ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ. Δθπξφζσπνη ηεο εγρψξηαο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο δήισζαλ φηη ζηελ εγρψξηα αγν-
ξά απηνθηλήησλ παξαηεξνχληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 
πνιιέο δηαθπκάλζεηο, κεηά ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 
θαπζίκσλ, ελψ ζπλνιηθά ε δήηεζε γηα απηνθίλεηα έρεη 
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κεησζεί θαηά 10-20%, σο απνηέιεζκα ηεο δηζηαθηηθφηε-
ηαο κεγάιεο κεξίδαο θαηαλαισηψλ λα πξνβνχλ ζε αγν-
ξέο λέσλ απηνθηλήησλ κε πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  
 
Ζ Afreximbank δηαζέηεη $1 δηζ. γηα λα ζηεξίμεη ηελ 
αθξηθαληθή δώλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ (AfCFTA) 
Ζ εδξεχνπζα ζην Κάηξν African Export-Import Bank 
(Afreximbank) αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ φηη ζα 
ζεζπίζεη κηα ρξεκαηνδνηηθή πηζησηηθή γξακκή δηεπθφ-
ιπλζεο πξνζαξκνγήο, χςνπο $1 δηζ., κε ζθνπφ ην κεηξη-
αζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξνζθάησο ελεξγνπνηεζείζαο 
αθξηθαληθήο δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο (AfCFTA). Ζ 
ελ ιφγσ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε ζα επηηξέςεη ζηηο ρψξεο 
λα πξνζαξκφζνπλ θαηά ηξφπν νκαιφ ηηο αηθλίδηεο ζεκα-
ληηθέο απψιεηεο εζφδσλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 
AfCFTA, ε νπνία ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηελ 7ε Ηνπιίνπ 
ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο ππν-
ζηήξημήο ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο AfCFTA, ε Afrex-
imbank είρε παξάζρεη ηερληθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξη-
με γηα λα βνεζήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο Αθξηθαληθήο 
Έλσζεο θαη άιισλ ηνκεαθψλ αθξηθαληθψλ πεξηθεξεηα-
θψλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο ιε-
πηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο. Ζ 
Afreximbank αλαθνίλσζε επίζεο ζεηξά πξσηνβνπιηψλ 
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο AfCFTA, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ παλαθξηθαληθνχ 
ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκψλ (Pan-African 
Payment and Settlement System -PAPSS), ηνπ πξψηνπ 
ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ζε νιφθιεξε ηελ 
ήπεηξν, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ πιε-
ξσκψλ γηα ζπλαιιαγέο –ζε αθξηθαληθά λνκίζκαηα- γηα 
αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην ελδναθξηθαληθφ εκπφξην.  
 
Οθηώ ζπκβάζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε εθνδηαζηηθώλ 
& εκπνξηθώλ δσλώλ  
ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα 
ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 
εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέ-
γξαςε πξφζθαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ –παξνπζία 
ηνπ Π/Θ θ. Madbouly- οκτώ σςμυωνίερ εταιπικήρ σσέσηρ 
κε επελδπηέο, κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε εθνδηαζηηθψλ θαη 
εκπνξηθψλ δσλψλ ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο αλά ηελ επη-
θξάηεηα ηεο ρψξαο. Οη εθνδηαζηηθέο θαη εκπνξηθέο ελ 
ιφγσ δψλεο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηθέξεη-
εο Sharqiya, Menofia, Gharbeya, Beheira, Λνχμνξ, Qena, 
Fayoum θαη Qalyubia (πεξηνρή New Obour City), κε ζπ-
λνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο χςνπο EGP23 δηζ. Ζ θπβέξλε-
ζε ειπίδεη φηη απηνί νη ρψξνη πιηθνηερληθήο θαη εκπνξη-
θήο εθκεηάιιεπζεο ζα παξάζρνπλ 200.000 άκεζεο θαη 
έκκεζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, θαζψο επηδηψθεη επίζεο 
ηε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ θέληξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ζε ρακειέο ηηκέο. εκεηψλεηαη φηη, 
θαηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, πεξίπνπ 20 εηαηξείεο 
έρνπλ ππνβάιεη ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηεο 
δηαρείξηζεο / εθκεηάιιεπζεο ησλ σο άλσ δσλψλ. 
ην πιαίζην ηεο ηειεηήο ππνγξαθήο ησλ ζπκθσληψλ ε-
ηαηξηθήο ζρέζεο, ν θ. Madbouly επεζήκαλε φηη ε θπβέξ-
λεζε έρεη θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμε-
ζε ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο αγαζψλ, κε ζθνπφ ηελ επί-
ηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο βαζηζκέλεο ζην ζχγρξνλν  

εκπνξηθφ ζχζηεκα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηη-
θφηεηαο ησλ αγνξψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ππνδνκψλ 
πςειήο πνηφηεηαο. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ αλέθεξε επίζεο φηη 
ην αξκφδην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ ζθνπεχεη λα δηαδψ-
ζεη ηελ έλλνηα ησλ ζχγρξνλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζε 
φιεο ηηο επαξρίεο, ηδξχνληαο εμεηδηθεπκέλα εκπνξηθά θέ-
ληξα γηα ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο θαη πξντφληα, κε 
απψηεξν ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ ηαιαληψζεσλ ζηελ 
πξνζθνξά ζε κεξηθέο επνρέο. Ο Madbouly ππνγξάκκηζε 
ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ ηξνθνδνζίαο ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαζψο απηή ζπκβάιεη ηφζν ζηε 
κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο, 
φζν θαη ζηε κείσζε ησλ ρξφλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζηε 
κείσζε ησλ απνβιήησλ.  
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ ζα ηδξύζεη εηαηξεία 
αζθαιίζεσλ θηλδύλνπ γηα ηελ εμαγσγή πξνο ηελ Α-
θξηθή ην 2019 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) πξνεηνηκάδε-
ηαη λα ηδξχζεη εηαηξεία αζθαιίζεσλ θηλδχλνπ γηα εμαγσ-
γέο πξνο ηελ Αθξηθή, πξηλ απφ ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 
2019, δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα ηξαπεδηθψλ κε-
ηαξξπζκίζεσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. El-Shaarawy. 
Ο θ. El-Shaarawy δήισζε φηη ε CBE νινθιεξψλεη επί 
ηνπ παξφληνο ην ξπζκηζηηθφ θαη δηαξζξσηηθφ πιαίζην ηεο 
λέαο εηαηξείαο, θαζνξίδνληαο ηα κεξίδηα ησλ κεηφρσλ θαη 
ηε ζπκβνιή ηεο CBE ζηελ εηαηξεία. «Τπάξρνπλ αξθεηνί 
αηγππηηαθνί βηνκεραληθνί θιάδνη πνπ κπνξνχλ λα αληα-
γσληζηνχλ ζηελ αθξηθαληθή αγνξά» δήισζε ν θ. El-
Shaarawy, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά εθείλνπο ησλ 
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ελδπκάησλ.  
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ρεδόλ ηα δύν ηξίηα ησλ αηγππηηαθώλ εξγνζηαζίσλ 
ιεηηνπξγνύλ ζε επίπεδα θάησ ηνπ 75% ηεο δπλακηθό-
ηεηάο ηνπο 
χκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ην αηγπ-
πηηαθφ θξάηνο ζθνπεχεη λα απμήζεη ηε βηνκεραληθή πα-
ξαγσγή θαηά 17% απηφ ην νηθνλνκηθφ έηνο, ζην επίπεδν 
ησλ  EGP237 δηζ., έλαληη EGP203 δηζ. πέξπζη. εκεηψ-
λεηαη φηη ε βηνκεραληθή παξαγσγή αληηπξνζσπεχεη ην 
15% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Αίγππην θαη ην 80% 
φισλ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, εθηφο πεηξειαίνπ. χκ-
θσλα κε έγθπξεο θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε παξαηεξνχκελε 
ππναπαζρφιεζε ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κε πεξί-
πνπ ηα δχν ηξίηα ησλ εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ λα ιεη-
ηνπξγνχλ ζε επίπεδα θάησ ηνπ 75% ηεο δπλακηθφηεηάο 
ηνπο, ζα κπνξνχζε απιψο λα είλαη απνηέιεζκα ηνπ απμα-
λφκελνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα, 
γεγνλφο πνπ έρεη αλαγθάζεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα απ-
μήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο ελ κέζσ εμαζζελεκέλεο αγνξαζηη-
θήο δχλακεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ελψ παξάιιεια απ-
μάλνληαη νη εηζαγσγέο πνιιψλ πξντφλησλ πνπ παξάγν-
ληαη επίζεο ηνπηθά, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξφζζεηε 
πίεζε ζηνπο εγρψξηνπο θαηαζθεπαζηέο. χκθσλα κε 
πξφζζεηεο θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε επηβξάδπλζε ησλ επη-
πέδσλ παξαγσγήο είλαη πηζαλφ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 
ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ παξάγνπλ αγαζά, 
ηα νπνία σζηφζν «ππνθέξνπλ» απφ κία αζζελέζηεξε 
εγρψξηα δήηεζε, αλαγθάδνληαο ηνπο βηνκεράλνπο λα 
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κεηψλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Έγθπξνη βηνκεραληθνί α-
λαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη εγρψξηεο βηνκεραλίεο ζα 
πξέπεη λα εμεηάζνπλ είηε ηελ αιιαγή ησλ γξακκψλ πα-
ξαγσγήο ηνπο κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξντφλησλ, ή ηελ 
πεξηζζφηεξν επηζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο, 
ψζηε λα «θαζαξίζνπλ» ηα απνζέκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε 
θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθή 
φζνλ αθνξά ηελ παξαρψξεζε πξφζζεησλ αδεηψλ παξα-
γσγήο ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο, πνπ ζα πξέπεη λα ρν-
ξεγνχληαη κφλνλ θαηφπηλ δηεμνδηθήο δηεξεχλεζεο ησλ 
αλαγθψλ ηεο αγνξάο.  
 
Γηαπξαγκαηεύζεηο Οηθνλνκηθήο Εώλεο νπέδ θαη θη-
λεδηθνύ νκίινπ γηα επέλδπζε βηνκεραληθνύ πάξθνπ 
ράιπβα αμίαο $1 δηζ. 
χκθσλα κε ηελ θηλεδηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, κεγάιε 
θηλεδηθή ραιπβνπξγία επξίζθεηαη ζηελ παξνχζα θάζε ζε 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Αξρή ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο 
ηεο Γηψξπγαο νπέδ, αλαθνξηθά κε θίλεηξα ρνξήγεζεο 
αδεηψλ γηα επελδχζεηο πεξίπνπ $1 δηζ. ζηελ πεξηνρή ηεο 
Ain Sokhna, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. «Ζ θηλεδηθή εηαη-
ξεία, ζε ζπλεξγαζία κε κεγάινπο Κηλέδνπο επελδπηέο, 
ζηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε ελφο βηνκεραληθνχ πάξθνπ 
ράιπβα πνπ ζα παξάγεη πνιχ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα 
ράιπβα, ηα νπνία δελ παξάγνληαη ζήκεξα ζηελ Αίγππην 
ηψξα», ζχκθσλα κε εθπξφζσπν ηεο θηλεδηθήο Πξεζ-
βείαο. Καηά ηελ ίδηα πεγή, φηαλ πινπνηεζεί, ην ελ ιφγσ 
επελδπηηθφ έξγν ζα πξνζθέξεη πεξίπνπ 6.000 επθαηξίεο 
απαζρφιεζεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Δπηπιένλ, ζχκθσ-
λα κε ηελ θηλεδηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, πεξίπνπ 10 θηλε-
δηθά εξγνζηάζηα θισζηνυθαληνπξγίαο πξφθεηηαη λα α-
λνίμνπλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Sadat City ηνλ Αχγνπ-
ζην, ελψ επίζεο ε Κίλα πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη βην-
κεραληθφ πάξθν δέξκαηνο ζηελ Αίγππην, είηε ζηελ επξχ-
ηεξε πεξηνρή πιεζίνλ ηεο ππφ δηακφξθσζε Robeky 
Leather City ή ζε άιιε ηνπνζεζία.  
 
Κπβεξλεηηθέο ζθέςεηο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ηεο εγρώξηαο αγνξάο ηζηκέληνπ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηα 
ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 
ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 
θ. Nassar, θαζψο  θαη κε ηνλ θ. Medhat Stefanos, επηθε-
θαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηζηκέληνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγπ-
πηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ 
νη πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 
εγρψξηα ηζηκεληνβηνκεραλία, ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξί-
σο εμαηηίαο ηεο ππεξπξνζθνξάο, νδεγψληαο νξηζκέλεο 
επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε αλαζηνιή ηεο παξα-
γσγήο ηνπο. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσ-
ζέλ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία 
εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ πξνο 
ηνπο εμαγσγείο ηζηκέληνπ, ελψ ζα ελζαξξχλεη ηνπο Αηγχ-
πηηνπο παξαγσγνχο λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπκθσλίεο εμα-
γσγήο κε αθξηθαληθέο ρψξεο, σζηφζν, φπσο επηζήκαλαλ 
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, παξακέλεη αζαθέο πνηα αθξηβψο 
κνξθή ζα ιάβεη απηή ε ελζάξξπλζε. 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Δμειίμεηο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηηο κεηαθν-
ξέο                                                            
Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο νρεκάησλ ζηελ Αίγππην κεηψζε-
θαλ θαηά 8,5% ζε εηήζηα βάζε ζε 60.207 νρήκαηα ην 
5κελν 2019, ζε ζχγθξηζε κε 63.948 νρήκαηα θαηά ηελ 
ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πκ-
βνπιίνπ Πιεξνθνξηψλ γηα ηα Απηνθίλεηα (AMIC). Οη 
πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κεηψζεθαλ θαηά 10% 
ζε εηήζηα βάζε,  ζε 41.154 κνλάδεο, ελψ νη πσιήζεηο 
ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 3.6% ζηα 5.690, αληίζηνη-
ρα. Ζ πηψζε ησλ πσιήζεσλ απνηειεί ζπλέρεηα κηαο ηά-
ζεο πνπ παξαηεξήζεθε ήδε ζην α’ 4κελν ηνπ 2019. Ζ 
απηνθηλεηνβηνκεραλία είρε δείμεη ζεκάδηα αλάθακςεο 
πέξπζη κεηά απφ κηα πηψζε πνπ επηδεηλψζεθε απφ ηελ 
ππνηίκεζε ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο ην 2016. 
 
Ζ Αίγππηνο εμειέγε γηα πξώηε θνξά κέινο ηεο Γηε-
ζλνύο Έλσζεο Αεξνπνξηθώλ Μεηαθνξώλ 
Ζ Αίγππηνο εμειέγε γηα πξψηε θνξά σο κέινο ηνπ δηνη-
θεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Γηεζλψλ Αεξνκεηαθν-
ξψλ (ΗΑΣΑ), ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Ο θ. Ahmed Adel, επηθεθαιήο 
ηεο εηαηξείαο EgyptAir Holding Company, ζα ππεξεηή-
ζεη ηξηεηή ζεηεία ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΗΑΣΑ. 
 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα θαηαξηίζεη 
έθζεζε ζρεηηθά κε ηε κεηαηξνπή ησλ ηαμί, ησλ κη-
θξώλ ιεσθνξείσλ ζε νρήκαηα κε θηλεηήξα δηπινύ 
θαπζίκνπ 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα εθπνλήζεη έθζεζε 
ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 
ηαμί θαη ησλ κηθξψλ ιεσθνξείσλ ζε νρήκαηα κε θηλεηή-
ξα δηπινχ θαπζίκνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ 
ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Mad-
bouly δήηεζε ηελ εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο κεηά 
απφ ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Τπνπξγφ ηξαηησηηθήο 
Παξαγσγήο θ. El Assar, ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El 
Molla, ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar 
θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκε-
ράληζεο θ. El Tarras. 
 

ΣΟΤΡΗΜΟ 
Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ: Ο θηλεδηθόο ηνπξηζκόο ζηελ 
Αίγππην απμήζεθε θαηά 50%  
Ζ Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ Rania El-Mashat δήισζε 
πξφζθαηα φηη ε θηλεδηθή αγνξά είλαη κία απφ ηηο πην 
ειπηδνθφξεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο γηα ηελ Αίγππην, 
πξνζζέηνληαο φηη ν αξηζκφο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ 
επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην απμήζεθε θαηά 50% ηελ 
πεξαζκέλε πεξίνδν. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ζην 
θηλεδηθφ θαλάιη CCTV, ε Τπνπξγφο εμέθξαζε ηελ 
ειπίδα φηη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη ηνπξίζηεο ζα έξζνπλ 
ζηελ Αίγππην, ιέγνληαο φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ 
θηινμελία ηεο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο, ε νπνία 
ζπκκεηέρεη ζηελ πξψηε Δκπνξηθή Έθζεζε “Κίλα-
Αθξηθή” Δίπε, αθφκα, φηη νη αηγππηηαθέο-θηλεδηθέο 
ζρέζεηο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο θαη ην πείξακα ηεο Κίλαο 
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλα πξφηππν πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζεζεί. 
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Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρεί-
ξηζεο  ηνπ λένπ αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ Καΐξνπ 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αξραην-
ηήησλ θ. El-Anany, ε θνηλνπξαμία ζπκβνχισλ πνπ έρεη 
αλαιάβεη ηελ πξνθήξπμε ηνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ δηαρείξηζεο λέν κεγάιν αξραην-
ινγηθφ κνπζείν ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian 
Museum”), πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα παξαδνζεί θαη ηε-
ζεί ζε ιεηηνπξγία ην έηνο 2020, έρεη νινθιεξψζεη ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ θπιιαδίνπ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, αξθεηνί λνκηθνί θαη νηθνλνκη-
θνί εκπεηξνγλψκνλεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαπσ-
ληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA), πνπ 
απνηειεί ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνδφηε ηνπ έξγνπ - έρνπλ 
επηζεσξήζεη θαη ππνβάιεη ηα ζρφιηα ηνπο ζρεηηθά κε 
ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν ζρεηηθφ θπιιάδην έρεη 
παξαδνζεί ζε εθείλεο ηηο θνηλνπξαμίεο θαη ηηο εηαηξείεο 
πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο πξνεπηιεγεί απφ ηελ αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε γηα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ ησλ δηα-
γσληδφκελσλ ππνςεθίσλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξη-
ζεο ηνπ κνπζείνπ κέρξη ζηηγκήο πεξηιακβάλνληαη πέληε 
θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθψλ, βξεηαληθψλ, ηηαιηθψλ, γαιιη-
θψλ θαη ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη κηα εκηξαηη-
λή εηαηξεία, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε αηνκηθή βάζε. ε-
κεηψλεηαη φηη ν ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηαρεηξηζηεί 
ην λέν κνπζείν γηα δηάζηεκα κεηαμχ επηά θαη δέθα εηψλ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΪΡΟΤ 

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

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

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

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

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  

 
 

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


 

 

Πξνζερείο Δθζέζεηο 
Ι Ο Τ Λ Ι Ο   2 0 1 9  

 

 Δ Λ Ι Γ Α  1 9  

Event: Defile Kids Exhibition 

Duration: 23-25/8/2019 

Tel., fax:  + (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.     

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

Event: BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2019 

Duration: 2-4/9/2019 

Tel.:  +(971) 4445-3631, +(971) 5699-07089 

Website, e-mail: 
www.thebig5constructegypt.com, josine-
heijmans@dmgeventsme.com,  mennalot-
fy@dmgeventsme.com  

Organizer : DMG Events Middle East  

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: Egypt Gate Expo 

Duration:  4-7/9/2019 

Tel.: +(203) 302-2891, fax: +(203) 345-9533 

Organizer: Dar Al Menyawi for Organizing Exhibitions  

Location: 
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 
(4,5)  

Event: Sahara Exhibition 

Duration: 9-12/9/2019 

Tel.:  +(202) 3338-6290 

Fax: +(202) 3338-6304 

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

Organizer:  
Expo Co. For International Exhibitions & Conventions, 
Informa Co. 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: Egy Health Exhibition & Conference 2019 

Duration: 12-14/9/2019 

Tel. & Fax: 
+(20) 100-6512802, 120-0389400, 100-6045156, fax: +
(202) 3338-6304 

Website, e-mail: 
http://www.egyhealthexpo.com/en, in-
fo@egyhealthexpo.com 

Organizer:  Egy Health Expo 

Location:  New Egypt International Exhibition Center 

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/
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υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 


