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ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

Γηκεξέο εκπφξην Διιάδνο-Αηγχπηνπ θαηά ην έηνο 2019 (πξνζσξηλά ζηνηρεία 
ΔΛ.ΣΑΣ.)            
χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηα 
νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην 
θαηά ην δσδεθάκελν Ηαλ.-Γεθ. 2019 αλήιζε ζε €942,61 εθαη., κεησκέλε θαηά 18,2% 
ζε ζχγθξηζε κε ην 2018, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €1,152 δηζ. Ζ ελ ιφγσ κείσζε θαίλεηαη 
λα νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αμίαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ 
εμαγσγψλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -25,8% θαη -21,3%, αληί-
ζηνηρα). εκεηψλεηαη φηη παξά ηελ ππνρψξεζή ηεο έλαληη ηνπ 2018, ε αμία ησλ ειιε-
ληθψλ εμαγσγψλ 2019 εκθαλίζηεθε αλψηεξε ηεο αληίζηνηρεο πξνπέξζηλεο επίδνζεο, 
ηνπ 2017, πνπ βξηζθφηαλ ζηα €755,51 εθαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2019, ε αμία ησλ κε 
πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Αίγππην (εμαγσγέο πιελ θεθαιαίνπ 27) 
θαηέγξαςε εηήζηα αχμεζε 23,5%, αλεξρφκελε ζε €226,03 εθαη., έλαληη €183,01 εθαη. 
ην 2018. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ην 
2019 ηα €842,63 εθαη., απμεκέλεο θαηά 32,5% έλαληη ηνπ 2018, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε 
€636,13 εθαη.  
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 2019, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 
12ε  κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, απνξξνθψ-
ληαο πνζνζηφ 2,8% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά 
θαηαηάζζεηαη 18ε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1,5% 
επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ. Σν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην 
2019, πνπ έθηαζε ηα €99,98 εθαη., παξνπζίαζε πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, κεησκέλν 
θαηά 80,6% έλαληη ηνπ 2018 (είρε αλέιζεη ζε €516,31 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ 
πεξίνδν, ν δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε ειαθξφηαηα κεησκέλνο θαηά 
0,2%, ζηα €1,785 δηζ., έλαληη €1,789 δηζ. ην 2018.  
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε 
ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο 
καο ζε βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αχμεζε 25,5%), ζε κήια / 
αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 56,5%), ζε ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402-αχμεζε 
19,1%), ζε εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 291,2%), ζε πηαηηθά & είδε 
νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 34%), ζε ραξηί / ραξηφληα 
επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810-αχμεζε 89,5%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέ-
λα θξνχηα (Κ.Γ.2008-αχμεζε 96,7%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Γ.2401-αχμεζε 
30,8%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αχμεζε 4,9%), ζε 
θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηφκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Γ.8210-αχμεζε 103,6%), ζε 
παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106-αχμεζε 55,3%), ζε κέξε γηα εκβνινθφξνπο 
θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409-αχμεζε 6,5%), ζε θπγφθεληξεο κεραλέο & 
ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421-αχμεζε 344,9%), ζε είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηη-
θφ (Κ.Γ.3923-αχμεζε 16,9%), ζε νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3204-
αχμεζε 7,5%), ζε ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αινπκίλην (Κ.Γ.7604-
αχμεζε 264,6%), ζε ζαιακεγνχο & ζθάθε αλαςπρήο (Κ.Γ.8903-αχμεζε 185%), ζε 
ιηπάζκαηα αδσηνχρα, θσζθνξνχρα ή θαιηνχρα (Κ.Γ.3105-αχμεζε 98,1%) θαη ζε πξν-
τφληα ζνθνιαηνπνηίαο (Κ.Γ.1806-αχμεζε 41,1%). Σν 2019 επαλεκθαλίζηεθαλ νη ειιε-
ληθέο εμαγσγέο ζνγηειαίνπ (Κ.Γ.1507, αμία €1,1 εθαη., έλαληη κεδεληθψλ εμαγσγψλ ην 
2018), ελψ εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο 
θαχζεο (Κ.Γ.8407, αμία €1,12 εθαη.).  



 

 

Αληηζέησο, κεηψζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαη-
νεηδψλ & αεξίνπ (ιάδηα απφ πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 κείσζε 
25,8%, θνθ απφ πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 κείσζε 17,5%, αέξηα 
πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 κείσζε 40,3%), ζείνπ (Κ.Γ.2503-
κείσζε 70,9%), πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-
ράιπβα (Κ.Γ.7210-κείσζε 28,6%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθψλ 
ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544-κείσζε 55,9%), βηβιί-
σλ, θπιιαδίσλ & παξφκνησλ εληχπσλ (Κ.Γ.4901-κείσζε 
2,3%), θνινθσλίσλ & ξεηηληθψλ νμέσλ (Κ.Γ.3806-κείσζε 
10,3%), ππξίκαρσλ πιηθψλ (Κ.Γ.3816-κείσζε 11,7%), α-
ληηθξνηηθψλ & αλαζρεηηθψλ νμείδσζεο (Κ.Γ.3811-κείσζε 
19,3%), κεξψλ & εμαξηεκάησλ γηα ειθπζηήξεο θαη νρήκα-
ηα (Κ.Γ.8708-κείσζε 10,6%) θαη ζπζθεπψλ ζεξκηθήο επε-
μεξγαζίαο πιψλ (Κ.Γ.8419-κείσζε 42,6%). 
Απφ πιεπξάο πνζνηήησλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ 
εμαγφκελσλ πξντφλησλ, απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζην βακβά-
θη (Κ.Γ.5201, +35,8%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδψληα 
(Κ.Γ.0808, +52,4%), ζηα ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402, 
+15%), ζηα εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808, 
+255,6%), ζηα πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πια-
ζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924, +29,2%), ζην ραξηί / ραξηφληα επη-
ρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810, +107,2%), ζηα παξα-
ζθεπάζκαηα θαξπψλ & θξνχησλ (Κ.Γ.2008, +104,1%), 
ζηηο θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηφκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. 
(Κ.Γ.0810, +66,6%), ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 
(Κ.Γ.2106, +50,5%), ζηα κέξε γηα εκβνινθφξνπο θηλεηή-
ξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409, +14,9%), ζηηο θπγφθε-
ληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421, +405,8%), ζηα  είδε 
κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθφ (Κ.Γ.3923, 
+23,8%), ζηηο νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο χιεο 
(Κ.Γ.3204, +18,1%) θαη ζηηο ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέ-
λεο κνξθήο απφ αινπκίλην (Κ.Γ.7604, +280%). Μεηψζεηο 
θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο ιαδηψλ απφ 
πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -21,3%), θνθ απφ πεηξέιαην 
(Κ.Γ.2713, -15%), αεξίσλ πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, -30,7%), 
αθαηέξγαζησλ θαπλψλ (Κ.Γ.2401,   -3,3%), βεξίθνθσλ, 
θεξαζηψλ, ξνδάθηλσλ, δακάζθελσλ (Κ.Γ.0809, -6,6%), 
ζείνπ (Κ.Γ. 2503,    -52,2%), πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο 
απφ ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210, -29,2%) θαη κνλσκέλσλ 
ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544, -58,4%). 
Ωο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ 
πξνο Διιάδα ην 2019 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα 
απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα νξπθηά (Κ.Γ.2709, αμία 
€458,2 εθαη., αχμεζε 7,7%), ηα ιάδηα απφ πεηξέιαην & 
αζθαιηνχρα νξπθηά (Κ.Γ.2710, αμία €128,21 εθαη., αχμε-
ζε 1017,1%), νη παηάηεο (Κ.Γ.0701, αμία €50,28 εθαη., 
αχμεζε 187,9%), ηα νξπθηά ή αδσηνχρα ιηπάζκαηα 
(Κ.Γ.3102, αμία €47,06 εθαη., αχμεζε 13,3%), ηα αέξηα 
πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, αμία €33,99 εθαη., αχμεζε 
335,8%), νη άθπθιεο αιθνφιεο & ηα παξάγσγά ηνπο 
(Κ.Γ.2905, αμία €15,92 εθαη., κείσζε 55%), ηα πνιπκεξή 
ηνπ αηζπιελίνπ (Κ.Γ.3901, αμία €15,39 εθαη., αχμεζε 
30,6%), νη πνιπαθεηάιεο, ινηπνί πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & 
επνμείδηα (Κ.Γ.3907, αμία €8,71 εθαη., αχμεζε 472,6%), ε 
θαπζηηθή ζφδα, ε θαπζηηθή πνηάζα & ηα ππεξνμείδηα ηνπ 
λαηξίνπ (Κ.Γ.2815, αμία €6,99 εθαη., αχμεζε 16,7%), ην 
ραξηί θαζαξηφηεηαο (Κ.Γ.4803, αμία €6,74 εθαη., αχμεζε 
17,9%) θαη ηα θξεκκχδηα / ζθφξδα /πξάζα (Κ.Γ.0703, αμία 
€4,01 εθαη., αχμεζε 1982,2%).  

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  ΔΞΔΛΗΞΔΗ 
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,46 δηζ. 
ηνλ Ηαλνπάξην 2020 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2020 
ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξα-
ςαλ κεληαία άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $36,9 εθαη. θαη 
αλήιζαλ ζε $45,46 δηζ., έλαληη $45,42 δηζ. ην Γεθέκ-
βξην, $45,35 δηζ. ην Ννέκβξην, $45,25 δηζ. ηνλ Οθηψ-
βξην θαη $45,12 δηζ. ην επηέκβξην 2019, αληίζηνηρα. 
Ζ σο άλσ ειαθξά αχμεζε έθεξε πάλησο ηα αηγππηηα-
θά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζε λέν ηζηνξηθά πςε-
ιφ επίπεδν, ην νπνίν επαξθεί γηα λα θαιχςεη –
ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο- πάλσ απφ 8 κήλεο εηζαγσγψλ αγαζψλ. Θπκί-
δνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο 
έρνπλ θαηαγξάςεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαη ηνπ 
2019 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα 
εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, ζεκείνπ θακπήο γηα ηε 
ρψξα. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπ-
λαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Ηαλνπάξη-
ν 2019 αλέξρνληαλ ζε $42,62 δηζ. 
 
Αλαζεψξεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκη-
θψλ γηα ηηο ηηκέο πεηξειαίνπ 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηηο εθηηκή-
ζεηο ηνπ γηα ην χςνο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ ζην πιαί-
ζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), θαηεβάδνληάο ηεο ζηα 
$64 αλά βαξέιη, έλαληη αξρηθήο πξφβιεςεο θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα $68 αλά βαξέιη. 
Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε θξίζεθε ζθφπηκε απφ πιεπ-
ξάο ηνπ Τπνπξγείνπ, δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο 
έληνλα πησηηθήο ηάζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξε-
ιαίνπ, ζε επίπεδν πιεζίνλ ησλ $54 αλά βαξέιη, ε ν-
πνία νθείιεηαη ηφζν ζηελ παξαηεξνχκελε πηψζε ηεο 
εκεξήζηαο παξαγσγήο νξηζκέλσλ πεηξειαηνπαξαγσ-
γψλ θξαηψλ (ι.ρ. Νηγεξία, Βελεδνπέια), φζν θαη ζηελ 
θξίζε πνπ παξνπζηάδεη ε δηεζλήο δήηεζε σο απνηέιε-
ζκα ηεο επηδεκίαο ηνπ λένπ «θνξνλατνχ» ζηελ Κίλα.    
 
Μηθξή πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ 
Ηαλνπάξην 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Φε-
βξνπαξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν 
δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Ηαλνπάξην 2020 –
γηα ηξίην ζπλερφκελν κήλα- πεξαηηέξσ άλνδν έλαληη 
ηνπ Γεθεκβξίνπ, ζην επίπεδν ηνπ 7,17% ζε εηήζηα 
βάζε, έλαληη 7,1% ην Γεθέκβξην, 3,63% ην Ννέκβξην, 
3,15% ηνλ Οθηψβξην θαη 4,77% ην επηέκβξην 2019, 
αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάι-
ινπ ηνλ Ηαλνπάξην 2020 κηθξή άλνδν, θζάλνληαο ην 
επίπεδν ηνπ 2,66% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 2,37% ην 
Γεθέκβξην, 2,11% ην Ννέκβξην, 2,72% ηνλ Οθηψβξην 
θαη 2,6% ην επηέκβξην 2019, αληίζηνηρα. χκθσλα 
κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε άλνδνο 
ηνπ δείθηε νθείιεηαη πξσηίζησο ζηηο αλαηηκήζεηο ησλ 
ηξνθίκσλ θαηά 2,6% ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ. 
εκεηψλεηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ-Οθησβξίνπ 
2019, ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είρε κεησζεί  
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θαηά πεξίπνπ 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ ην 14,09% 
ζην 3,15%. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη ηνλ Ηαλνπάξην 
2019, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη 
ζε 12,71% ζε εηήζηα βάζε.  
χκθσλα ηέινο κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπ-
ιίνπ, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ θαηά ην έηνο 
2019 αλήιζε ζε 9,2%, έλαληη κέζνπ ξπζκνχ 14,4% ην 
2018.  
 
ηνηρεία θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1νπ εμακήλνπ 
έηνπο 2019/20 
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο (2019/20), ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 
απμήζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε 3,8%, έλαληη 3,6% ην 
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19. Σν ελ ιφγσ 
έιιεηκκα, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο αλέξρεηαη ζε 
EGP236,7 δηζ., έλαληη EGP186,7 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνη-
ρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σν 
χςνο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ αλήιζε θαηά ηελ ππφ εμέηα-
ζε πεξίνδν ζε EGP390,1 δηζ., ειαθξά απμεκέλν έλαληη 
ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018/19 (EGP388,3 
δηζ.). Σν πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο επεηεχρζε πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα 
ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 
EGP30,5 δηζ., έλαληη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 0,4% 
ηνπ ΑΔΠ ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2018/19. Απφ πιεπ-
ξάο θξαηηθψλ δαπαλψλ, απηέο αλήιζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 
Ηνπι.-Γεθ. 2019 ζε EGP621,7 δηζ., απμεκέλεο θαηά 8,4% 
έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2018/19 
(EGP573,3 δηζ.), θπξίσο εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ δαπα-
λψλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, πνπ αλήιζαλ ζε 
EGP267,2 δηζ., έλαληη EGP207,5 δηζ. ην αληίζηνηρν εμά-
κελν ηνπ 2018/19. Καηά ηελ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 
ελέξγεηαο εκθάληζαλ πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 67% θαηά ην 
πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλεξ-
ρφκελεο ζε EGP9,88 δηζ., έλαληη EGP30,17 δηζ. ην αληί-
ζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19.   
εκεηψλεηαη φηη ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην ηξέρνλ 
νηθνλνκηθφ έηνο ηνπνζεηεί ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ 
έιιεηκκα ζην 7,2% ηνπ ΑΔΠ θαη ην πξσηνγελέο πιεφλα-
ζκα ζε 2% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
αλακέλεη ξπζκφ αλάπηπμεο κεηαμχ 5,8% θαη 5,9% θαηά 
ην έηνο 2019/20.     
εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηελ εμακεληαία 
έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε αμία ησλ εθδφ-
ζεσλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηξέ-
ρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζε ζε EGP513 δηζ. 
(πεξίπνπ $32,76 δηζ.), απμεκέλε θαηά 12% έλαληη ηεο 
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2018/19 (EGP460,1 δηζ.) 
θαη αληηπξνζσπεχνληαο άλσ ηνπ 70% ησλ αξρηθψο πξν-
βιεθζεηζψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο.  

ην 5,6% ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο ην 1ν 
εμάκελν ηνπ 2019/20 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε πξφζθαηα ην Τ-
πνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, 
ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαηά ην 
πξψην εμάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) 
αλήιζε ζε 5,6%, κε θχξηνπο θηλεηήξηνπο αλαπηπμηαθνχο 
κνρινχο ηνπο θιάδνπο ιηαλεκπνξίνπ (κεγέζπλζε 14,7%), 
βηνκεραλίαο ( (κεγέζπλζε 12,6%) θαη γεσξγίαο 
(κεγέζπλζε 12%). Άιινη θιάδνη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφ-
ηεηαο πνπ παξνπζίαζαλ ηζρπξέο ηάζεηο αλάπηπμεο ην 
πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20 ππήξμαλ ε δηχιηζε 
πεηξειαίνπ, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη θαηαζθεπέο θαη ν ηνπ-
ξηζκφο. εκεηψλεηαη φηη ν αηγππηηαθφο ξπζκφο αλάπηπ-
μεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019/20 ήηαλ αλψηεξνο ηνπ 
αληίζηνηρνπ παγθφζκηνπ κέζνπ, πνπ αλήιζε ζε 3,3% 
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ, ελψ ην αηγππηηαθφ Τ-
πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλακέλεη ξπζκφ αλάπηπμεο κεηα-
μχ 5,8% θαη 5,9% θαηά ην έηνο 2019/20.     
 
Φηιφδνμνπο ζηφρνπο ζέηεη ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ γηα ην 
ρξένο ηεο ρψξαο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεδηάδεη λα θαηεβάζεη 
πεξαηηέξσ ην ζηφρν ηεο αλαινγίαο ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ 
ρξένπο πξνο ΑΔΠ ηεο ρψξαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2020/21, ζην επίπεδν ηνπ 79%, έλαληη πξνεγνχκελεο 
εθηίκεζεο πνπ έθεξλε ην ρξένο ζην 80% ηνπ ΑΔΠ. Δπη-
πιένλ, ην Τπνπξγείν πξνγξακκαηίδεη ηε κείσζε ηνπ επη-
πέδνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, 
απφ ην επίπεδν ηνπ 36% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, ζην 
επίπεδν ηνπ 30%, ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. 
εκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλακέλεη φηη 
ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα θζά-
ζεη ην 6,4% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21.  
 
ε ρακειά επίπεδα δεθαεηίαο ε αλαινγία εζσηεξηθνχ 
ρξένπο πξνο ΑΔΠ 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ην επίπεδν ηνπ εζσηεξηθνχ δεκνζίνπ ρξέ-
νπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2018/19 εκθαλίζηεθε ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ εδψ 
θαη πεξίπνπ κία δεθαεηία, ζπγθεθξηκέλα απφ ην νηθνλν-
κηθφ έηνο 2010/11. Καηά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξ-
γηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία ζεκεησηένλ δελ ζπκπίπηνπλ 
κε εθείλα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ε 
αλαινγία εζσηεξηθνχ ρξένπο πξνο ΑΔΠ αλήιζε ζε 
71,9% ην έηνο 2018/19, έλαληη 94,5% ην έηνο 2016/17 –
πνπ απνηέιεζε ηελ πςειφηεξε δηαρξνληθά ελ ιφγσ αλα-
ινγία- θαη 82,2% ην 2017/18. χκθσλα κε ην ππνπξγηθφ 
ζπκβνχιην, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010/11 ε αλαινγία εζσ-
ηεξηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ είρε αλέιζεη ζε 
68%. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε αλαινγία εζσηεξη-
θνχ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ αλήιζε ζε 80,6% ην 
έηνο 2018/19, έλαληη 83,3% ην 2017/18, 91,1% ην 
2016/17 θαη 96,7% ην 2015/16. 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
Σν Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ ζα πξνρσξήζεη πξνο ζχ-
ζηεκα –κφλνλ- ρξεκαηηθψλ επηδνκάησλ ζίηηζεο 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ. 
Meselhy ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ε θπβέξλεζε πξφθεη-
ηαη πνιχ ζχληνκα λα πξνβεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, 
πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη ηηο απφςεηο ηεο θνηλήο γλψ-
κεο αλαθνξηθά κε ηε ζρεδηαδφκελε πηνζέηεζε λένπ ζπ-
ζηήκαηνο ρνξήγεζεο κφλνλ ρξεκαηηθψλ επηδνηήζεσλ 
ζηνπο δηθαηνχρνπο επηδνκάησλ ζίηηζεο, πξνο αληηθαηά-
ζηαζε ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο θαξηψλ ζίηηζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγνξά ςσκηνχ θαη βαζηθψλ 
ηξνθίκσλ ζε ρακειέο, επηδνηνχκελεο απφ ην θξάηνο ηη-
κέο, ην νπνίν ηπγράλεη επξείαο θαηάρξεζεο απφ κε πξαγ-
καηηθά ρξήδνπζεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θνηλσληθέο νκά-
δεο. Καηά ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, ζην πξνζερέο δηάζηεκα 
αλακέλεηαη λα ιάβνπλ επίζεο ρψξα ελεκεξσηηθέο ζπλα-
ληήζεηο κε βνπιεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί πιή-
ξεο εηθφλα ζρεηηθά κε ην πψο ζα κπνξέζεη λα βειηηζην-
πνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ψζηε απηφ λα 
απνδψζεη ηα κέγηζηα ζηηο αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθέο ν-
κάδεο ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ην Τ-
πνπξγείν Πξνκεζεηψλ, πνιχ ζχληνκα πξφθεηηαη λα μεθη-
λήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, πνπ 
ζα εθαξκνζηεί έσο ηνλ Ηνχιην 2020 ζηηο πεξηθέξεηεο 
Καΐξνπ, Πνξη αΐλη θαη Νέαο Κνηιάδαο, ελψ ελ ζπλερεία 
ην λέν ζχζηεκα πξνζδνθάηαη φηη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 
ζε νιφθιεξε ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα ζηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21).   
 
Με νξηζηηθνπνίεζε ζπκθσλίαο γηα ην κεγάιν αηζηνπη-
θφ θξάγκα 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Οπάζηγθηνλ 
δηήκεξεο ζπλνκηιίεο ηερληθψλ θαη λνκηθψλ εκπεηξνγλσ-
κφλσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο, ζε 
κία πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ 
θεηκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πιήξσζεο 
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. Οη αλσηέξσ ζπλνκηιί-
εο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη’ απαίηεζε ησλ Τπνπξγψλ 
Δμσηεξηθψλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αη-
ζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπ-
λνκηιηψλ ηνπο ηνπ ηέινπο Ηαλνπαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
γεθπξσζνχλ νη φπνηεο ελαπνκείλαζεο δηαθνξέο, ψζηε λα 
ηχρεη ην θείκελν ηεο έγθξηζεο απφ ηελ πξνζερή ηξηκεξή 
ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ (ζηηο 12 & 
13/2), κε πξννπηηθή απηφ λα ππνγξαθεί ζην ηέινο Φε-
βξνπαξίνπ. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα πνπ αθνινχζε-
ζαλ ηελ ππνπξγηθή ζχλνδν ηεο Οπάζηγθηνλ ζηηο 12 & 
13/2, ε νπνία εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο λνκηθέο πηπ-
ρέο ηεο ζπκθσλίαο, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηθα-
λνπνηεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ 
ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, θαζψο αξθεηέο απφ ηηο δηαθνξέο 
ηνπο παξέκεηλαλ αγεθχξσηεο.  
ηηο 27 θαη 28 Φεβξνπαξίνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο 
ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο ζηελ Οπάζηγθηνλ, κεηαμχ ησλ Τ-
πνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ, ηεο 
Αηγχπηνπ, ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο, κε ζθνπφ ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πιήξσ-
ζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγ-
καηνο, θαζψο θαη κε ηε ιεηηνπξγία απηνχ.  

Όπσο είρε ζεκεηψζεη λσξίηεξα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζηηο ηξεηο πιεπξέο είρε πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί ηειηθφ 
ζρέδην ζπκθσλίαο, απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηελ 
Παγθφζκηα Σξάπεδα, πνπ έπαημαλ ξφιν δηακεζνιαβεηψλ 
ζηηο ζρεηηθέο ζπλνκηιίεο, κε ηελ πξνζδνθία φηη απηφ ζα 
νξηζηηθνπνηείην θαη ζα ππεγξάθεην θαηά ηνλ ηειηθφ γχξν 
ζπλνκηιηψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ. Δλ ηνχηνηο, ζε δειψζεηο 
ηνπ –ιίγεο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλνκηιηψλ, ν 
Ακεξηθαλφο ΤΠΔΞ θ. Pompeo θέξεηαη λα είρε δειψζεη 
φηη «ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Αηζηνπίαο 
αλαθνξηθά κε ην θξάγκα ζα κπνξνχζε λα πάξεη αξθε-
ηνχο κήλεο αθφκε γηα λα επηιπζεί», επηζεκαίλνληαο σ-
ζηφζν φηη «ηα ηξία θξάηε (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νπ-
δάλ) έρνπλ θζάζεη ζε ζπλαίλεζε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 
90% ησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο ηνπο». Όπσο αλέθεξε ν αη-
γππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηζηνπία δελ πξνζήιζε 
ηειηθά ζην γχξν ζπλνκηιηψλ ηεο Οπάζηγθηνλ, νπφηε δελ 
επεηεχρζε ηειηθή ζπκθσλία γηα ην θξάγκα.   
 
ε ειάρηζην ηξηψλ εηψλ ηνλ Ηαλνπάξην ν ηδησηηθφο, κε 
πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιά-
δν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη 
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπ-
ζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηε-
ξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγπ-
πηηαθήο νηθνλνκίαο ηνλ Ηαλνπάξην 2020 θαηέγξαςε ζε-
καληηθφηαηε πηψζε, θζάλνληαο κάιηζηα ζην θαηψηαην 
ζεκείν ηεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2017, ήηνη ζηηο 46 κνλά-
δεο, έλαληη 48,2 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην θαη 47,9 κνλά-
δσλ ην Ννέκβξην 2019. Ο δείθηεο PMI παξέκεηλε βεβαί-
σο θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλά-
πηπμε απφ ηελ χθεζε. Σνλ Ηαλνπάξην, ζχκθσλα κε ηελ 
ηξάπεδα, κεηψζεθε ηφζν ην επίπεδν παξαγσγήο θαη λέσλ 
παξαγγειηψλ (γηα ηελ εγρψξηα αγνξά θαη γηα εμαγσγέο), 
φζν θαη ε αγνξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 
αιιά θαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ. Δπηπιένλ, νη επηρεη-
ξήζεηο κείσζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηηο ηηκέο ηνπο ζε κία πξν-
ζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, επλννχ-
κελεο απφ ηελ πξφζθαηε πνξεία αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο 
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. Ζ έιιεηςε λέσλ παξαγγειηψλ νδή-
γεζε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηελ απαζρφιεζε ζε πηψζε, γηα 
ηξίηε ζπλερή θνξά θαηά ην δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ πε-
ληακήλνπ. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 θπκάλζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ζε ζρεηη-
θά ζηαζεξφ επίπεδν –ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηνπ 
2019- κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 
λα είλαη κνηξαζκέλεο κεηαμχ αλάθακςεο θαη πεξαηηέξσ 
πηψζεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θέηνο.  
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηνηκάδεη απαιιαγέο απφ 
ΦΠΑ 74 θαξκαθεπηηθψλ α΄ πιψλ 
χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν Οηθνλν-
κηθψλ έρεη απνθαζίζεη –ήδε απφ ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ- λα 
ζπκπεξηιάβεη ηελ απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ 74 θαηεγνξηψλ 
πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ πξψηεο χιεο γηα ηε θαξκαθν-
βηνκεραλία, ζην πιαίζην ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηε λνκν-
ζεζία πνπ δηέπεη ην ΦΠΑ.  
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χκθσλα κε πξφζθαηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκα-
ηα, νη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ΦΠΑ 
έρνπλ ζηφρν αθ’ ελφο ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βά-
ζεο θπξίσο δηα ηεο πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο απφ 
πιεπξάο επηρεηξήζεσλ πνπ ππνεθηηκνχλ ην χςνο ηνπ θχ-
θινπ εξγαζηψλ ηνπο ζε θάησ ησλ EGP500.000, θαη αθ’ 
εηέξνπ ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ –πέξαλ ησλ πξψησλ 
πιψλ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο- θαηεγνξηψλ βαζηθψλ 
αγαζψλ πνπ ζα απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ηα ειαηψδε πξντφληα, ηα θξάθεξ, ηα ζαπνχληα, ηα 
θιηκαηηζηηθά, αιιά θαη νη κεηαβηβάζεηο θηηξίσλ νηθηζηη-
θψλ –θαη κε νηθηζηηθψλ- ρξήζεσλ. Δπηπιένλ, ην Τπνπξ-
γείν Οηθνλνκηθψλ εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα παξέρνληαη 
θνξναπαιιαγέο, σο πξφζζεην θίλεηξν ζε επηρεηξήζεηο 
πνπ είλαη ζπλεπείο ζηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ΦΠΑ.  
 
CAPMAS: ν αηγππηηαθφο πιεζπζκφο μεπέξαζε ηα 100 
εθαηνκκχξηα 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο π-
πεξεζίαο (CAPMAS), ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ζηηο 11 
Φεβξνπαξίνπ ππεξέβε ηνπο 100 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. 
Καηά ηελ CAPMAS, ε πνιππιεζέζηεξε πεξηθέξεηα ηεο 
Αηγχπηνπ είλαη ην Κάηξν κε 9,92 εθαη. θαηνίθνπο, αθν-
ινπζνχκελε απφ ηελ Γθίδα κε 9,75 εθαη. θαη ηε Sharqiya 
κε 7,54 εθαη. Οη ιηγφηεξν θαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο 
ρψξαο είλαη εθείλεο ηνπ Matrouh (πιεζπζκφο 477,17 
ρηι.), ηνπ Βνξείνπ ηλά (450,53 ρηι.) θαη ηνπ Ννηίνπ ηλά 
(108,74 ρηι.). χκθσλα κε πξφζθαηε παξαηήξεζε εθ-
πξνζψπνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ Αίγππην, «ην 
πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Αίγππην 
είλαη πεξηζζφηεξν πηεζηηθφ απφ φηη ζε άιιεο αθξηθαληθέο 
ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ 97% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε κφιηο 8% ηεο έθηαζήο ηεο, ζπ-
γθεθξηκέλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ». Απφ πιεπξάο 
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, εθδειψλεηαη ζρεηηθή αηζηνδν-
μία θαη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη έρνπλ θάπσο πε-
ξηνξηζηεί νη ξπζκνί γνληκφηεηαο θαη ζπλαθφινπζα κεγέ-
ζπλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ελ κέξεη ράξε ζηελ εθζηξαηεία 
κε ηίηιν “Two is Enough” κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο κα-
θξάο παξάδνζεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ νηθνγελεηψλ ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζε πάλσ 
απφ 1,1 εθαη. θησρέο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ σο 3 παηδηά.   
εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο έρεη ην κεγαιχηεξν πιεζπ-
ζκφ κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ, ελψ βξίζθεηαη ζηελ 
ηξίηε ζέζε ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη ζηε 14ε ζε πα-
γθφζκην επίπεδν, απφ πιεπξάο κεγέζνπο πιεζπζκνχ. Ο 
ηξέρσλ κέζνο δείθηεο γελλήζεσλ αλαθέξεη 3,4 παηδηά 
αλά γπλαίθα, κε ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν λα πξνζδνθά ηε 
κείσζή ηνπ ζην επίπεδν ησλ 2,1 παηδηψλ αλά γπλαίθα 
έσο ην έηνο 2052. 
 
 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔΣΔπ 
πξνο ηελ Αίγππην 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλαθέξζεθε ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο αηγπ-
πηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δ-
πελδχζεσλ (ΔΣΔπ), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηα-
θψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ην δεκφζην φζν 
θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ, κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζε 5 ηνκείο: θαζαξηζκφο θαη δηαρείξηζε πδάηηλσλ 
πφξσλ, αλάπηπμε απνρεηεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ελέξγεηα, 
κεηαθνξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Καηά ηα ζρε-
ηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζπκθσλία επεηεχρζε ζην πιαίζην 
ζπλάληεζεο ηεο Τπνπξγνχ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Al 
Mashat κε ηε δηεπζχληξηα ηεο ΔΣΔπ πνπ είλαη αξκφδηα 
γηα ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λφηηαο γεηηνλίαο ηεο 
Δ.Δ., θα Palanza. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπλάληεζεο ππνγξάθεθαλ επί-
ζεο ηξεηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο, ζπλνιηθήο αμίαο 
€122,7 εθαη., κε ζθνπφ ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ 
απφ ηελ ΔΣΔπ ζηελ Αίγππην γηα πινπνίεζε έξγσλ ππν-
δνκψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ 
ζηελ Αιεμάλδξεηα (κε δαλεηαθά θνλδχιηα €120 εθαη.), 
γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλαβάζ-
κηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα Tanta-Mansoura-
Γακηέηηε (κε επηρνξήγεζε €1,5 εθαη.), θαζψο θαη γηα ηελ 
εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο 2 
ηνπ κεηξφ Καΐξνπ (κε θνλδχιηα €1,2 εθαη., ζηελ αηγππηη-
αθή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ).   
Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ΔΣΔπ ζεσξείηαη πηζαλφ λα 
παξάζρεη επίζεο δαλεηαθή δηεπθφιπλζε χςνπο €90 εθαη. 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο 
Tanta-Γακηέηηεο, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ 
θφζηνπο €193 εθαη., πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή ηκή-
καηνο κεηαμχ Mansoura θαη Γακηέηηεο, κήθνπο 65 ρικ., 
έξγα ζεκαηνδφηεζεο θαη πηζαλφηαηα ζηδεξνδξνκηθή 
ζχλδεζε γηα εκπνξεπκαηηθά θνξηία πξνο ην ιηκάλη ηεο 
Γακηέηηεο. 
 
Γηνξγάλσζε 4εο ζπλάληεζεο ζπληνληζκνχ ηνπ Δπξσ-
πατθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο “HYDROUSA” 
ζην Κάηξν (3-5/2/2020) 
Καηά ην ηξηήκεξν 3-5/2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Ζιηνχπνιεο, ε ηέηαξηε ζπληνληζηηθή ζπλάληεζε ησλ 
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηνπ επξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο “HYDROUSA”, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην 
κεγάιν θνηλνηηθφ πξφγξακκα-πιαίζην “HORIZON 
2020”, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν 
ηεο Δ.E. γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. πληνληζηήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο “HYDROUSA” είλαη ην Δζληθφ Με-
ηζφβην Πνιπηερλείν, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 28 θν-
ξείο, θπξίσο απφ επξσπατθέο ρψξεο, 10 εθ ησλ νπνίσλ 
απφ ηελ Διιάδα, 1 απφ ηελ Κχπξν, θαζψο θαη 2 απφ ηελ 
Αίγππην. Σν πξφγξακκα έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 
€12 εθαη. θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε, βειηηζηνπνίεζε 
θαη επίδεημε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ θφζηνπο 
γηα ηε δηαρείξηζε κε ζπκβαηηθψλ ξεπκάησλ λεξνχ, ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιπκάησλ, ησλ φκβξησλ πδάησλ, 
ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη ηεο α-
ηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο.     
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Δπηπξνζζέησο, ε “HYDROUSA” απνζθνπεί ζην θιείζη-
κν φισλ ησλ θχθισλ ηνπ λεξνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αμην-
πνηψληαο ηνπο πφξνπο θαη πξνσζψληαο ηελ ηδέα ηεο απν-
θεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, ησλ πιηθψλ, ηεο 
εμνηθνλφκεζεο ηεο ελέξγεηαο, ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ. 
εκεησηένλ φηη ε “HYDROUSA” πινπνηείηαη κε ηελ 
εθαξκνγή 13 θαηλνηνκηψλ, κε έμη δηαθνξεηηθά επηδεηθηη-
θά ζπζηήκαηα, ζε ηξία Διιεληθά λεζηά (ηε Λέζβν, ηε 
Μχθνλν θαη ηελ Σήλν). Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ 
Ο.Δ.Τ., θ. Γθάζηνο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ ζπληνληζηή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, Γξα Μαιακή, παξεπξέζε ζηελ ελαξ-
θηήξηα ηειεηή ηεο ζπληνληζηηθήο ζπλάληεζεο θαη απεχ-
ζπλε ραηξεηηζκφ, ηνλίδνληαο ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηα-
δξακαηίζεη ε ρψξα καο ζηε βειηίσζε ηεο αηγππηηαθήο 
ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ. 
 
Πεξαηηέξσ απμεκέλε ζην 8% ε επίζεκε αλεξγία ην 4ν 
ηξίκελν 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηη-
ζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο αλεξγίαο θαηά 
ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 
8%, ειαθξά απμεκέλνο έλαληη ηνπ 7,8% ην πξνεγνχκελν, 
ηξίην ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο, κεησκέλνο σζηφζν θαηά 
0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε, ζε ζχγθξηζε κε 
ην 8,9% θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018. Ο δείθηεο 
αλεξγίαο απμήζεθε, έζησ θαη ειαθξψο, γηα δεχηεξν ζπ-
λερέο ηξίκελν ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019. Καηά ηα ζηνηρεία 
ηεο CAPMAS, ην αηγππηηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ εθηηκά-
ηαη ζε 28,95 εθαη. άηνκα ην ηέηαξην ηξίκελν 2019, απμε-
κέλν θαηά 1,9% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ (ζηα 
28,41 εθαη. άηνκα). Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηα αζηηθά 
θέληξα εθηηκάηαη ζε 12,56 εθαη., ελψ εθείλν ζηηο αγξνηη-
θέο πεξηνρέο ζε 16,39 εθαη. άηνκα. Ο αξηζκφο ησλ αλέξ-
γσλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 αλήιζε ζε 2,33 εθαη. 
άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 1,12 εθαη. άλδξεο θαη 1,21 εθαη. 
γπλαίθεο. Σα επηκέξνπο πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ δηαθν-
ξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ εθηηκψληαη ην ηέηαξην 
ηξίκελν 2019 ζε 4,7% γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 22,7% γηα 
ηηο γπλαίθεο. Σα ζηνηρεία ηεο CAPMAS έδεημαλ εμάιινπ 
φηη πνζνζηφ 86,9% ησλ αλέξγσλ ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ 
2019 ήηαλ απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο, ηερληθήο, επαγγει-
καηηθήο ή θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
 
ηα $11,1 δηζ. ηα εκβάζκαηα Αηγππηίσλ κεηαλαζηψλ 
ην 5κελν ηνπ 2019/20 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κε-
ληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ην χςνο ησλ εηζεξρν-
κέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ Αηγππηίσλ πνπ 
δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, θαηά ην δηάζηεκα 
Ηνπι.-Ννε. 2019 (πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην πεληάκελν 
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο) αλήιζε ζε $11,1 δηζ., 
απμεκέλν θαηά 12,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 
ηνπ 2018, πνπ είρε αλέιζεη ζε $9,9 δηζ. χκθσλα κε ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα, ην κήλα Ννέκβξην 2019 ηα εηζεξρφ-
κελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά 
$128,9 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $2 δηζ.  
     

ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβν-
ιήο εηαηξηθψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 
φηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο αλακέλεηαη ηνλ 
Απξίιην 2020 λα ζέζνπλ ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία ειε-
θηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο θαη πιεξσκήο ησλ θνξνιν-
γηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνηνχ ην ελ ιφ-
γσ ζχζηεκα θαηαζηεί ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο επηρεηξή-
ζεηο. ηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε ζέ-
ζπηζε ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ππνβνιήο 
θαη πιεξσκήο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ, έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Σν ελ ιφγσ ζχζηε-
κα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαη 
ηελ πιεξσκή ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ, ησλ ηειψλ ραξηνζή-
κνπ θαη ηνπ ΦΠΑ. 
 
Δπίζθεςε Λεπθνξψζνπ Πξνέδξνπ ζηελ Αίγππην 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο δηήκε-
ξεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Λεπθνξσζίαο, θ. 
Lukashenko, ζηελ Αίγππην. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχ-
καηα, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηη-
αθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ζηε δηάξθεη-
α ηεο επίζθεςεο Lukashenko ππνγξάθεθαλ 12 ζπκθσλί-
εο θαη κλεκφληα νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, κε ηδηαίηεξε 
εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ δχν ρσξψλ, αιιά θαη ζηελ 
«ακνηβαία ζπλδξνκή» ζε ηεισλεηαθά θαη δαζκνινγηθά 
ζέκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε Λεπθνξσζία απνηειεί –καδί 
κε ηηο Ρσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ- 
κέινο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο, κε ηελ 
νπνία ην αηγππηηαθφ θξάηνο δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο 
κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ. 
Σα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ 
αθφκε ζε ππνγξαθή εθηειεζηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηκε-
ξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαί-
δεπζεο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη νη δχν 
ρψξεο, απφ θνηλνχ κε ηε Ρσζία, βξίζθνληαη ζε ζπλνκηιί-
εο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ δπλαηφηεηεο 
αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ 
έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ππξεληθήο 
ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Dabaa ζηε βνξεηνδπηηθή Αί-
γππην.  
 
Δπίζθεςε Κνξεάηηδαο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ ζηελ Αί-
γππην 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ε Τ-
πνπξγφο Δκπνξίνπ ηεο Ν. Κνξέαο, θα Yoo Myung-hee, 
κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία κεγάιεο επηρεηξεκαηηθήο 
απνζηνιήο απφ ηε ρψξα ηνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επη-
ζθεθζεί ηελ Αίγππην ηνλ πξνζερή Μάξηην. Ζ Τπνπξγφο 
ηεο Ν. Κνξέαο ζπλαληήζεθε κε ζεηξά πςειψλ αμησκα-
ηνχρσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea. χκ-
θσλα κε ηνλ Πξέζβε ηεο Ν. Κνξέαο ζηελ Αίγππην, θ. 
Yoon, «ε Αίγππηνο έρεη αλαδεηρζεί ζε κία απφ ηηο ηαρχ-
ηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζηελ επξχηεξε πεξην-
ρή, ε νπνία κάιηζηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηαην, αλαμην-
πνίεην αθφκε, παξαγσγηθφ δπλακηθφ, ελψ απνηειεί πνιχ 
ζεκαληηθφ εκπνξηθφ εηαίξν γηα ηε Ν. Κνξέα, ζπληζηψ-
ληαο ηε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο εμαγσγέο θνξεαηηθψλ  
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πξντφλησλ ζηελ Αθξηθή». Καηά ηα ζηνηρεία πνπ παξέζε-
ζε ν Κνξεάηεο Πξέζβεο, ν κέζνο φγθνο ηνπ δηκεξνχο 
εκπνξίνπ Ν. Κνξέαο-Αηγχπηνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 
αλέξρεηαη ζε $1,9 δηζ., ελψ ε αλψηαηε επίδνζε απηνχ 
είρε επηηεπρζεί ην έηνο 2014 (ζηα $3 δηζ.). Ο θ. Yoon 
αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ επηηπρεκέλε παξνπζία κεγάισλ 
θνξεαηηθψλ νκίισλ ζηελ Αίγππην, φπσο νη Samsung θαη 
LG Electronics, νη νπνίνη έρνπλ ζπζηεκαηηθά επελδχζεη 
ζηε ρψξα, ελψ παξάιιεια αληηπξνζσπεχνπλ απφ θνηλνχ 
κεξίδην άλσ ηνπ 90% ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ειε-
θηξνληθψλ εηδψλ. χκθσλα εμάιινπ κε δήισζε ηεο Αη-
γχπηηαο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαο Gamea, 
ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηελ Κνξεάηηδα Τ-
πνπξγφ, «νη δχν ρψξεο ζχζηεζαλ κηθηή επηηξνπή εκπεη-
ξνγλσκφλσλ κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλά-
πηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 
ζηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξά-
θσλ, ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ & πιεξνθνξηθήο, ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο».   
 
Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην ΦΠΑ αλακέλε-
ηαη λα ππξνδνηήζνπλ απμήζεηο ηηκψλ 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έζεζε 
ζε ηζρχ ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην θφξν πξν-
ζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), νη νπνίεο αλακέλεηαη, φπσο 
επηζήκαλε ν εγρψξηνο Σχπνο, λα ππξνδνηήζνπλ απμήζεηο 
ζηηο ηειηθέο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ. 
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε θνξνιφγεζε ησλ 
έηνηκσλ ηζηγάξσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά κηζή έσο 
κία ιίξα αλά παθέην, αλάινγα κε ηξεηο θαηεγνξίεο ηζηγά-
ξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά: θζελψλ (ηηκή 
παθέηνπ < EGP24) φπνπ ν θφξνο ζα θζάζεη ηψξα ηηο 4 
ιίξεο αλά παθέην, κεζαίαο θαηεγνξίαο (ηηκή παθέηνπ 
EGP24 έσο EGP35) φπνπ ν θφξνο ζα θζάζεη ηηο 6,50 
ιίξεο αλά παθέην θαη αθξηβψλ (ηηκή παθέηνπ > EGP35) 
φπνπ ν θφξνο ζα αλέξρεηαη πιένλ ζε 7 ιίξεο αλά παθέην. 
εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη δηαηεξείηαη ε πξφζζεηε εηδηθή 
θνξνιφγεζε ησλ ηζηγάξσλ κε ζπληειεζηή 50% πνπ επη-
βαξχλεη ηελ ηειηθή ηηκή απηψλ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο 
παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, νη απμήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα 
θαηαγξαθνχλ ζηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ ηζηγάξσλ είλαη κεηα-
μχ 1 θαη 3 ιηξψλ αλά παθέην. Σέινο, ζχκθσλα κε θπβεξ-
λεηηθέο εθηηκήζεηο, ε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα θαπληθά 
πξντφληα αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζηα θξαηηθά ηακεία 
πξφζζεηα έζνδα έσο EGP9 δηζ. θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2019/20.   
 
Έγθξηζε απφ ην θνηλνβνχιην ηξνπνπνηήζεσλ λνκνζε-
ζίαο γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε  
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέ-
θξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πεξί θαηαλαισηηθήο 
πίζηεο (“Consumer Credit Act”), ζεζπίδνληαο νινθιεξσ-
κέλν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηε ζχζηαζε θαη ιεη-
ηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ρξε-
καηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θα-
ζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαηαλαισηη-
θήο πίζηεο. χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο 
θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ε λέα λνκνζεζία ζα παξά-
ζρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο αγνξέο 
δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα 
θαη ζηαζεξφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εληαηηθνπνηήζνπλ  

θαη επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Όπσο αλέθεξε 
ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξη-
λε επίζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ επίιπζε 
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ (Ν. 79/2016), θαζψο θαη ηξνπν-
πνηήζεηο ζηε λέα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπη-
θψλ δεδνκέλσλ.   
 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Λαλζάξηζκα λένπ δείθηε απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχ-
πηνπ 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ 
εγθαηλίαζε έλαλ θαηλνχξην δείθηε, κε ηίηιν “EGX70 
Equal Weight Index” (EWI), ν νπνίνο δίλεη ζε φιεο ηηο 
ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ίζν βάξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 
1,43% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ δείθηε, φπσο απηή δηα-
κνξθψλεηαη θαηά ηελ πξψηε εκέξα κεηά ηελ αλαζεψξε-
ζε απηνχ, ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα ζε ηξηκεληαία βά-
ζε. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ αλσηέξσ δείθηε δελ κεηέρνπλ 
νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο απαξηίδνπλ ηνλ θε-
ληξηθφ δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30). 
Ο δείθηεο EWI πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πθηζηά-
κελν δείθηε κηθξήο θαη κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ, EGX70 θαη αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ζε 
ακνηβαία θεθάιαηα, ή ζε επελδπηηθά ηακεία πνπ παξαθν-
ινπζνχλ ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο, λα κεηξνχλ 
θαη θαηαγξάθνπλ θαιχηεξα ηηο επηδφζεηο ησλ κεηνρψλ 
ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζα κεηέρνπλ ζην λέν δείθηε. 
 
Ζ EBRD δεζκεχεη ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα θαηά ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Φεβξνπα-
ξίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλά-
πηπμεο (EBRD) θαη ε ιεηηνπξγνχζα ζηελ Αίγππην –
θαηαξηλψλ ζπκθεξφλησλ- δεχηεξε κεγαιχηεξε ηδησηηθή 
ηξάπεδα QNB Al Ahly θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία επί ρξε-
καηνδνηηθνχ παθέηνπ χςνπο $82 εθαη. γηα ηε ζηήξημε 
«πξάζηλσλ» επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη επελδχζε-
σλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξη-
κέλα, ην ελ ιφγσ παθέην απνηειείηαη απφ δάλεην χςνπο 
$17 εθαη. πνπ ζα πξνέιζεη απφ ην εηδηθφ ηακείν ηεο 
EBRD “Green Economy Financing Facility” (GEFF), 
δχν δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο $54 εθαη., θαζψο θαη έλα 
αθφκε δάλεην, χςνπο $11,3 εθαη., πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα 
ρξεκαηνδνηήζεηο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε QNB Al Ahly πξφθεηηαη λα δαλείζεη 
ηνπο αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο ζε αηγππηηαθέο 
εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζε projects αληηκεηψπηζεο ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο, αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο, θαζψο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο γαηψλ. Δπη-
πιένλ, ηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε Δ.Δ., ν εηδηθφο 
ινγαξηαζκφο δσξεηψλ SEMED ηεο EBRD θαη ην Πξάζη-
λν Σακείν γηα ην Κιίκα (“Green Climate Fund”) αλακέ-
λεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ θεθάιαηα χςνπο $12,1 εθαη. ζην 
ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ παθέην. Θπκίδνπκε φηη ην Γεθέκ-
βξην 2019, ε EBRD είρε αλαθνηλψζεη ρξεκαηνδνηηθφ 
παθέην χςνπο $100 εθαη. πξνο ηε κεγαιχηεξε, θξαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο αηγππηηαθή ηξάπεδα, National Bank of Egypt 
(NBE), γηα παξνρή δαλείσλ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξή-
ζεηο πξνο πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε θαηλνηφκεο 
ηερλνινγίεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξή-
ζεο ελεξγεηαθψλ, πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ.  
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Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
ηηο 11/2 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε 
κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιά-
ξην, δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο 
αμίαο $900 εθαη. Ζ CBE δέρζεθε 32 πξνζθνξέο ζπλνιη-
θνχ χςνπο $1,05 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δε-
θηέο 27 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $984,8 εθαη. Σν κέ-
ζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ 
έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 
αλήιζε ζε 3,491%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,54%, θαηά 
ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ. 
 
πλέρηζε αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, 
ζε πςειά ηξηεηίαο ε ηζνηηκία ζηηο 13/2 
ηηο 13/2, ε επίζεκε ηζνηηκία (Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αη-
γχπηνπ) ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έθζαζε 
ηηο 15,63 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), έλαληη 15,97 
ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο 
έηνπο. Ζ ελ ιφγσ ηζνηηκία απνηειεί ηελ πςειφηεξε απφ 
ηελ επνρή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαι-
ιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2016, 
φηαλ, ζηηο 15/11/2016, ε ηζνηηκία είρε αλέιζεη ζε 15,15 
ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο). χκθσλα κε έγθπξνπο 
εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, βαζηθφ ξφιν ζηε ζπ-
λερηδφκελε αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο δηαδξακαηί-
δνπλ αθ’ ελφο νη πςειέο εηζξνέο επελδχζεσλ ραξηνθπια-
θίνπ ζηε ρψξα, θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, αθ’ 
εηέξνπ δε νη ζηαζεξά πςειέο εηζξνέο κεηαλαζηεπηηθψλ 
εκβαζκάησλ θαη ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο.  
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δηαγξάθεη ρξέε πξνβιεκαηηθψλ 
βηνκεραληψλ 
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), δηέγξαςε 
ρξέε θαη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηφθσλ ζπλνιηθνχ 
χςνπο EGP48,5 δηζ. πξνβιεκαηηθψλ βηνκεραληθψλ κν-
λάδσλ, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηα εθθηλεζείζεο πξσην-
βνπιίαο αλαθνχθηζεο ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο. χκθσ-
λα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη πξφζθαηεο ζπλαληή-
ζεηο κεηαμχ ζηειερψλ ηεο CBE θαη εθπξνζψπσλ ηεο αη-
γππηηαθήο νκνζπνλδίαο επελδπηψλ απέθεξαλ ηε ζχλαςε 
ζπκθσληψλ γηα ηελ απαιιαγή 176 βηνκεραληθψλ επηρεη-
ξήζεσλ απφ ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηφθσλ ζπλνιηθνχ 
χςνπο EGP15,9 δηζ., θαζψο επίζεο θαη ηε ζέζε ζην αξ-
ρείν δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είραλ θηλήζεη ηξάπεδεο 
θαηά 91 βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αδπλαηνχζαλ 
λα πιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέ-
θεξε εμάιινπ φηη 141 βηνκεραληθνί φκηινη έρνπλ αηηεζεί 
ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ πξσηνβνπιία ηεο CBE γηα ρξε-
καηνδνηηθή ζηήξημε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, κε θνλ-
δχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP100 δηζ. χκθσλα κε πεγέο 
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, κέρξη ηψξα έρνπλ δνζεί θνλδχ-
ιηα χςνπο EGP18,3 δηζ. ππφ κνξθή δαλείσλ κε επλντ-
θνχο φξνπο ζε 80 βηνκεραληθέο κνλάδεο, ελψ έρεη ππάξ-
μεη δηαγξαθή ή αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ 182 εγρψξησλ 
εξγνζηαζίσλ. 

CBE: Άλνδνο ηεο εγρψξηαο ξεπζηφηεηαο ην 2ν ηξίκε-
λν ηνπ έηνπο 2019/20 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κε-
ληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ηα επίπεδα ηεο εγρψξη-
αο ξεπζηφηεηαο (Μ2) απμήζεθαλ –ζε εηήζηα βάζε- θαηά 
EGP246,9 δηζ. (ή 6,4%) ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξη-
κήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Οθη. – Γεθ. 
2019), αλεξρφκελε ζε EGP4,11 ηξηζ. Ζ άλνδνο ησλ ζπ-
λνιηθψλ επηπέδσλ ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο νθείιε-
ηαη, θαηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, πξσηίζησο ζηελ αχμε-
ζε ησλ απνηακηεπηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα 
θαηά EGP25 δηζ. (ή 5,7%). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα, νη ζπλνιηθέο εγρψξηεο ηξαπεδηθέο 
θαηαζέζεηο απμήζεθαλ ην Γεθέκβξην 2019 θαηά EGP52 
δηζ., αλεξρφκελεο ζε EGP4,235 ηξηζ., έλαληη EGP4,183 
ηξηζ. ην Ννέκβξην.  
 
Γηάζεζε νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο 
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
ηηο 18 θαη ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγεί-
νπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγ-
ρψξην λφκηζκα, ηξίκελεο, εμάκελεο, ελλεάκελεο θαη δσ-
δεθάκελεο δηάξθεηαο, αληιψληαο θεθάιαηα ζπλνιηθήο 
αμίαο EGP55,6 δηζ., κε κέζα ζηαζκηζκέλα επηηφθηα πνπ 
αλήιζαλ ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ζε 13,81% γηα ηα εμάκε-
λεο, ζε 14,14% γηα ηα ελλεάκελεο θαη ζε 13,64% γηα ηα 
δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 
έθδνζε ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αθχ-
ξσζε δεκνπξαζία εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξ-
θεηαο, ιφγσ απαξάδεθηα –θαηά ηελ θξίζε ηεο- πςειψλ 
απνδφζεσλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο επελδπηέο. Δπηπιέ-
νλ, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα δηέζεζε 
θξαηηθά νκφινγα ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο, ζπ-
λνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο EGP7 δηζ., αληιψληαο θεθά-
ιαηα χςνπο EGP6,144 δηζ. (EGP2,953 δηζ. απφ ηα ηξηε-
ηνχο θαη EGP3,191 δηζ. απφ ηα επηαεηνχο δηάξθεηαο), κε 
κέζεο ζηαζκηζκέλεο απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 13,99% 
γηα ηα ηξηεηνχο θαη ηνπ 13,925% γηα ηα επηαεηνχο δηάξ-
θεηαο νκφινγα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ 
εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζην ηέινο Ηαλνπα-
ξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε $18,2 δηζ. (EGP289,4 δηζ.), 
έλαληη $15,8 δηζ. (EGP254,3 δηζ.) ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 
θαη $15 δηζ. (EGP234 δηζ.) ηνλ Ηαλνπάξην 2019.   
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί εγθαηάιεηςεο ηεο πξνζπάζεηαο 
εμαγνξάο ηεο NBG Egypt 
Μεξίδα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ αλαθέξζεθε 
πξνο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, επηθαινχκελε πεγέο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζε ηεξκαηηζκφ ηνπ ελδηα-
θέξνληνο ηνπ ιηβαληθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ Bank Audi 
λα εμαγνξάζεη ην ραξηνθπιάθην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 
Διιάδνο ζηελ Αίγππην (NBG Egypt), θαζψο απφ φηη θαί-
λεηαη ν ιηβαληθφο φκηινο ζθέπηεηαη λα απνρσξήζεη απφ 
ηελ αηγππηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά, δεδνκέλεο ηεο ρξεκα-
ηνπηζησηηθήο θξίζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ιηβαληθνχ ηξαπε-
δηθνχ ηνκέα. χκθσλα κε ηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα, ε 
Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο δελ έρεη δερζεί άιιεο πξνζθν-
ξέο απφ ελδηαθεξφκελνπο λα απνθηήζνπλ ην δίθηπν 
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θαηαζηεκάησλ ηεο ζηελ Αίγππην, παξά ην φηη επξίζθεηαη 
ζε αλαδήηεζε αγνξαζηή απφ ην έηνο 2018. Θπκίδνπκε 
φηη ην Μάην 2019 είρε νξηζηηθνπνηεζεί ζπκθσλία γηα ηελ 
εμαγνξά ηεο NBG Egypt απφ ηνλ φκηιν Bank Audi, σ-
ζηφζν αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ε νινθιήξσζε 
ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο «πάγσζε» εμαηηίαο δηαθνξάο κεηα-
μχ ηεο δηνίθεζεο ηεο NBG Egypt θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηεο, αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα θα-
ηαβαιιφηαλ ζε απηνχο πξνηνχ κεηαθεξζνχλ ζηε ιηβαλη-
θή ηξάπεδα. Απφ ηηο αξρέο δε ηνπ 2020, ε αηγππηηαθή 
κνλάδα ηεο Bank Audi απνηειεί πιένλ ζηφρν εμαγνξάο 
γηα ηνλ εκηξαηηλφ ηξαπεδηθφ φκηιν First Abu Dhabi Bank, 
ν νπνίνο κάιινλ δελ πεξηιακβάλεη ζηα ζρέδηά ηνπ εμαγν-
ξά ηεο NBG Egypt.  
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα απμάλεη ηα ηξαπεδηθά φξηα ρν-
ξήγεζεο ελππφζεθσλ δαλείσλ 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
(CBE) εμέδσζε εγθχθιην δηα ηεο νπνίαο αχμεζε ηελ νξν-
θή ηνπ κεξηδίνπ πνπ δχλαληαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα 
ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιά-
θην ρνξεγήζεσλ ησλ εγρψξηα δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ε-
κπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζε 10%, αληί 5% πξνεγνπκέλσο. 
Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ρξεκαηνδνηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, αμίαο EGP50 δηζ., 
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα 
νκάδεο κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο, λσξίηεξα απφ ηνλ 
αξρηθά ζρεδηαδφκελν ρξφλν εθαξκνγήο, πνπ ήηαλ ην 
Μάξηην 2020. χκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα, νη εγρψξη-
εο ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ επηδνηνχκελα δά-
λεηα –κε επηηφθην 10%- ζε αγνξαζηέο κεζαίνπ εηζνδεκα-
ηηθνχ επηπέδνπ, γηα θαηνηθίεο αμίαο έσο EGP2,25 εθαη.  
 
Απμήζεθε ε θεξδνθνξία ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ην 
2019 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, 11 εγρψξηεο ηξάπεδεο πέηπραλ ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ 2019 ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 
EGP36,9 δηζ., παξνπζηάδνληαο αμηφινγε άλνδν έλαληη 
ηνπ 2018. ηελ θνξπθή ησλ ελ ιφγσ εγρψξησλ ηξαπεδψλ 
βξέζεθε ην 2019 ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο Αη-
γχπηνπ, Commercial International Bank (CIB), κε θαζα-
ξά θέξδε χςνπο EGP11,8 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηε 
δεχηεξε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα, QNB Alahli, πνπ 
παξνπζίαζε θαζαξά θέξδε EGP8,52 δηζ., ηελ ηξίηε κεγα-
ιχηεξε θξαηηθή ηξάπεδα, Banque du Caire, κε θαζαξά 
θέξδε πιεζίνλ ησλ EGP4 δηζ., θαη ηε Faisal Islamic 
Bank Egypt, κε θαζαξά θέξδε EGP2,71 δηζ.  
 
Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία ηεο Bank of Alexandria κε 
ηελ EBRD 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλέθεξε πσο ε Bank of Alexandria ππέγξαςε ζπκθσλία 
κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπ-
μεο (EBRD), κε ζθνπφ ηελ απφ ηε δεχηεξε παξνρή ρξε-
καηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $100 εθαη., εθ ησλ ν-
πνίσλ ην ήκηζπ ζα δηνρεηεπζεί ζε δαλεηαθή ρξεκαηνδφ-
ηεζε πξνο κηθξνκεζαίεο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 
ππφινηπν ζε παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο θαη ππεξεζηψλ 
θαηάξηηζεο ζε ηδηνθηήηεο θαη ζηειέρε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ζρεηηθήο αθαδεκίαο πνπ ζα 
ιεηηνπξγήζεη ε EBRD, κε ηίηιν “Business Club Acade-
my”, ε νπνία εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ηεο ηξάπεδαο 
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ (“Trade Facilitation 
Programme”) . Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκα-
ηα, ε αλσηέξσ αθαδεκία ζθνπεχεη λα δηνξγαλψζεη πάλσ 
απφ 50 εμεηδηθεπκέλα workshops θαη πξνγξάκκαηα θα-
ηάξηηζεο ζε πεξίνδν 18 κελψλ, ζηα νπνία αλακέλεηαη λα 
κεηάζρνπλ πάλσ απφ 1.700 επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε 
ζην Κάηξν, ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηελ Άλσ Αίγππην, κε 
αληηθείκελν ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηερλνινγί-
αο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ δηαηεξεί ζηαζεξά ηα 
επηηφθηα 
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ απνθά-
ζηζε λα δηαηεξήζεη –γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά θέηνο- 
ζηαζεξά ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, έπεηηα απφ 4 κεη-
ψζεηο απηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2019, ζπγθεθξηκέλα ην 
Φεβξνπάξην, ηνλ Αχγνπζην, ην επηέκβξην θαη ην Ννέκ-
βξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο 
εκέξαο δηαηεξήζεθε ζε 12,25%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ 
κίαο εκέξαο ζε 13,25%, ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμν-
θιεηηθφ επηηφθην ζε 12,75%, αληίζηνηρα. χκθσλα κε 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, βαζηθφο ιφγνο γηα ηε δηαηήξεζε 
ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ζε ζηαζεξά επίπεδα ππήξμε ε 
ειαθξά απμεηηθή ηάζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ α-
λήιζε ζε 7,17% ηνλ Ηαλνπάξην θαη ε ζπλαθφινπζε αλά-
γθε επίηεπμεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζε κεζνπξφζε-
ζκν ρξνληθφ νξίδνληα. Δπηπιένλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
αλαθέξζεθε ζην ζρεηηθφ ηεο αλαθνηλσζέλ θαη ζηηο αξλε-
ηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο 
επηδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ, αιιά θαη ζηελ παξαηεξνχκελε 
κείσζε ηεο δηεζλνχο πεηξειατθήο δήηεζεο, σο παξάγν-
ληεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηελ Σξάπεδα λα αθνινπζήζεη 
πξνζεθηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 
 
πλέρηζε αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 
θαη ηνπ επξψ 
ηηο 28/2, ε επίζεκε ηζνηηκία (Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αη-
γχπηνπ) ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έθζαζε 
ηηο 15,55 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), έλαληη 15,97 
ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, κε ηε ιίξα λα έρεη αλαηηκεζεί θαηά 42 πηάζηξεο 
απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ηζνηηκία ηεο 
ιίξαο πξνο ην δνιιάξην θαηέβεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπ-
ηέξνπ εκίζεσο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη ζε ρακειφηεξα επί-
πεδα -γηα ην δνιιάξην- ζπγθεθξηκέλα ζηηο 15,48 ιίξεο 
αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 23/2. Δπηζεκαίλεηαη 
εμάιινπ φηη ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο 
πξνο ην επξψ αλήιζε ζηηο 28/2 ζε 17,02 ιίξεο αλά επξψ 
(ηηκή αγνξάο), έλαληη 17,86 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο αξρέο 
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηε ιίξα λα έρεη αλαηηκεζεί θαηά 
85 πηάζηξεο απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, κε ηελ ηζνηηκία λα 
έρεη θζάζεη θαη ζε πςειφηεξα επίπεδα γηα ηε ιίξα, ζπ-
γθεθξηκέλα ζηηο 16,73 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 20/2.   
χκθσλα κε έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπ-
ηέο, ε ζπλερηδφκελε αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, 
πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πςειέο εηζξνέο επελδχζεσλ 
ραξηνθπιαθίνπ ζηε ρψξα, θαζψο θαη ζηηο ζηαζεξά 
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πςειέο εηζξνέο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαη ηνπξη-
ζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, εθ’ φζνλ ζπλερηζηεί, ζα αξρίζεη 
λα δεκηνπξγεί θαζνδηθέο πηέζεηο ζηα εηαηξηθά θέξδε, 
ππνλνκεχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ 
εμαγσγψλ θαη σζψληαο ηνπο εγρψξηνπο θαηαλαισηέο λα 
αλαβάιινπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ αγνξψλ, 
πξνζδνθψληαο αθφκε ρακειφηεξεο κειινληηθέο ηηκέο 
ζηελ εγρψξηα θαηαλαισηηθή αγνξά.  
 
Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ επηιέγεη 4 ηξάπεδεο γηα ηελ παξ-
ζεληθή έθδνζε «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθν-
λνκηθψλ επέιεμε ηέζζεξα δηεζλή ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 
πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ παξζεληθή έθδνζε θαη 
δηάζεζε «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξά-
ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο Credit Agri-
cole, Citibank, Deutsche Bank θαη HSBC, νη νπνίεο επε-
ιέγεζαλ κεηαμχ 17 ζπλνιηθά πξνζθνξψλ. Οη ηξάπεδεο 
Credit Agricole θαη HSBC επειέγεζαλ επίζεο σο 
«δηαξζξσηηθνί ζχκβνπινη» θαηά ηελ ελ ιφγσ έθδνζε, 
ελψ ζα έρνπλ επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηνπ δειηίνπ (“prospectus”) γηα ηελ πξνζθνξά ησλ νκνιφ-
γσλ. 
χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην Τπνπξ-
γείν Οηθνλνκηθψλ νινθιήξσζε ηελ επεμεξγαζία λέαο 
λνκνζεζίαο πνπ ζα δηέπεη ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφ-
γσλ “sukuk” (ζπκβαηψλ κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν ηεο Sha-
ria), πξνσζψληαο ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην πξνο έγθξηζε 
ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. 
 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δηεπθνιχλεη επηρεηξήζεηο κε νη-
θνλνκηθά πξνβιήκαηα 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπα-
ξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) αλακέλεηαη 
λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο δα-
λείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληηκεησπί-
δνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο 
πξσηνβνπιίαο ηεο γηα ζηήξημε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζε-
σλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε CBE απαιείθεη 
πξνεγνχκελε απαίηεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ 
πξσηνβνπιίαο, πνπ ππνρξέσλε ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεη-
ξήζεηο λα απνπιεξψζνπλ ην 20% ησλ ρξεψλ ηνπο πξηλ 
ηνλ πξνζερή Ηνχλην θαη ην 50% απηψλ πξηλ ην ηέινο ηνπ 
2020. Αλη’ απηήο ηεο απαίηεζεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
πξφθεηηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί αηνκηθά κε εθάζηε επηρεί-
ξεζε λέεο πεξηφδνπο απνπιεξσκήο, αλάινγα κε ηελ νη-
θνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε ζηφρν λα 
απνθεπρζεί ε πηψρεπζή ηνπο. χκθσλα κε ην δηνηθεηή 
ηεο CBE, θ. Amer, «έσο ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ είραλ δηαθα-
λνληζηεί κε 45 κεγάινπο πειάηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηή-
καηνο ρξέε ζπλνιηθνχ χςνπο EGP37 δηζ., δηα ηεο δηα-
γξαθήο ζπλνιηθψλ ρξεψλ EGP5,4 δηζ. γηα νθεηιφκελεο 
δφζεηο θαη ηφθνπο δαλείσλ». Δπηπιένλ, ν θ. Amer δηεπ-
θξίληζε φηη «ζπλνιηθά 8.600 πειάηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπ-
ζηήκαηνο έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξσηνβνπιία ηεο CBE γηα 
ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ 800 πξνέξρνληαη απφ ην βηνκεραληθφ ην-
κέα».  
εκεηψλεηαη αθφκε φηη, 54 ζπλνιηθά εγρψξηεο εηαηξείεο 
ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ leasing θαη factoring έρνπλ απν-
ζηείιεη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

(Financial Regulatory Authority – FRA) θαη ζηελ Κε-
ληξηθή Σξάπεδα ιίζηεο πειαηψλ ηνπο νη νπνίνη αληηκεησ-
πίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, κε ζθνπφ ηε ζηήξημή απ-
ηψλ κέζσ ελδερφκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ρξεψλ ηνπο. 
 
Δηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηνπ θηεκαηνκεζηηηθνχ νκίινπ 
Emerald ζην Υξεκαηηζηήξην 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή 
δεκφζηα εγγξαθή (IPO) ησλ κεηνρψλ ηνπ εγρψξηα δξα-
ζηεξηνπνηνχκελνπ θηεκαηνκεζηηηθνχ νκίινπ Emerald 
Real Estate Investment ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξνζθν-
ξά ησλ ηίηισλ ηεο Emerald ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηε-
ζε θαηά 17,7 θνξέο φζνλ αθνξά ην ζθέινο απηήο γηα ην 
γεληθφ επελδπηηθφ θνηλφ - κηθξνεπελδπηέο 
(πξνζθέξζεθαλ 3,5 εθαη. κεηνρέο) θαη θαηά 1,3 θνξέο 
φζνλ αθνξά ην ζθέινο γηα ζεζκηθνχο επελδπηέο 
(πξνζθέξζεθαλ 66,5 εθαη. κεηνρέο), ε δε ηηκή ηεο πξν-
ζθνξάο αλήιζε ζε EGP2,89 αλά κεηνρή. Οη κεηνρέο ηεο 
Emerald μεθίλεζαλ λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζηηο 26/2. Ο επηθεθαιήο ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ, θ. Farid, δήισζε ζρεηηθά φηη 
«ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αθφκε επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη λα 
πξνρσξήζνπλ ζε δεκφζηα πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ ηνπο 
έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο», θάιεζε δε πξφζζεηεο επηρεηξή-
ζεηο λα εηζάγνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην, ην 
νπνίν ζηελ παξνχζα θάζε πάζρεη απφ ρακεινχο φγθνπο 
ζπλαιιαγψλ θαη έιιεηςε λέσλ εηζφδσλ εηαηξεηψλ. 

 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

πλεξγαζία θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ κε πα-
ξαγσγηθφ νξγαληζκφ ηνπ ηξαηνχ 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηη-
ζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο αλαθνίλσζε ηελ ππν-
γξαθή ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ κεηαμχ ηνπ άξηη ζπζηαζέ-
ληνο θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SWF) θαη ηνπ 
National Service Products Organisation (NSPO), ζπκθε-
ξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, κε αληηθείκελν ηελ 
αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπγαηξηθψλ ηνπ δεχηε-
ξνπ εηαηξεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε αλσηέξσ ζπκθσλία 
πξνβιέπεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππάγν-
ληαη ζηνλ NSPO, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ 
ζε απηέο, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηακείνπ (SWF), θαη 
ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελ 
ιφγσ Οξγαληζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ην-
κέα. Αλακέλεηαη φηη, ακέζσο πξνζερψο ην θξαηηθφ αλα-
πηπμηαθφ ηακείν θαη ν NSPO ζα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέ-
λεο επηρεηξήζεηο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα πεξη-
ιεθζνχλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ηακείνπ, κε ζθνπφ ηελ 
ελ ζπλερεία πξνζέιθπζε εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδπηψλ 
πνπ ζα επηζπκνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ θεθάιαηα κε ζθνπφ 
ηελ αλάπηπμε απηψλ. Δπίζεο, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη ηελ 
εθπφλεζε κειεηψλ απφ ην ηακείν, αλαθνξηθά κε ην εάλ 
νη ππφ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεηο ζπκθεξφλησλ ηνπ 
ηξαηνχ ζα πσιεζνχλ εμ νινθιήξνπ ζηνλ ηδησηηθφ ην-
κέα, ελδερνκέλσο θαη κέζσ ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ε 
αξκφδηα Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο θα El-Saeed, ην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 
πξφθεηηαη λα θαηέρεη κφλν κεηνςεθηθά κεξίδηα ζηηο αλσ-
ηέξσ επηρεηξήζεηο ζπκθεξφλησλ ηνπ ηξαηνχ.   
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εκεηψλεηαη φηη ν Οξγαληζκφο NSPO ζπζηάζεθε απφ 
ηνλ αηγππηηαθφ ηξαηφ ην 1979, κε ζθνπφ ηε δξαζηεξην-
πνίεζή ηνπ –κέζσ ησλ 32 ζπγαηξηθψλ ηνπ- ζε ζεηξά πα-
ξαγσγηθψλ θιάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηηο θαηα-
ζθεπέο, ζηε βαξηά βηνκεραλία, ζηηο εμνξχμεηο, ζηε γεσξ-
γία, ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηνπ 
ηξαηνχ, φζν θαη ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Δγρψξηνη νηθν-
λνκηθνί αλαιπηέο βιέπνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία σο 
πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο 
νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηξαηνχ, 
ζηελ νπνία είρε αλαθεξζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ν Αη-
γχπηηνο Πξφεδξνο, θ. Al Sisi. 
 
Διβεηηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη ηελ 
Αίγππην 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ (2-5/2), 32κειήο ειβεηηθή επη-
ρεηξεκαηηθή απνζηνιή ππφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 
Τπνζέζεσλ, Δθπαίδεπζεο & Έξεπλαο θ. Parmelin, επη-
ζθέθζεθε ηελ Αίγππην, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληή-
ζεηο, κεηαμχ άιισλ κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly, ηελ Τ-
πνπξγφ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat θαη ηελ 
Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea. Ο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη, ζηε δηάξθεηα δηκεξνχο επη-
ρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, ε αη-
γππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσ-
λψλ (GAFI) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην ει-
βεηηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, ελψ θαη ην 
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ππέγξα-
ςε ζπκθσλία κε ηνλ ειβεηηθφ φκηιν θαηαζθεπήο κερα-
λνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πθαληνπξγία, Rieter, κε 
αληηθείκελν ηε δηελέξγεηα αλαπηπμηαθψλ projects ζηνλ 
αηγππηηαθφ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο. Δπηπιένλ, ηα 
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ην αηγππηηαθφ παλε-
πηζηήκην Badr ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ 
ειβεηηθή ζρνιή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ & μελνδνρείσλ 
(Business and Hotel Management School), κε ζθνπφ ηελ 
παξνρή θηινμελίαο, επηκφξθσζεο θαη ζρεηηθψλ πηπρηα-
θψλ ηίηισλ γηα Αηγχπηηνπο ζπνπδαζηέο ζηελ Διβεηία.  
Ζ ειβεηηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε επί-
ζεο ηελ ηερληθή αθαδεκία ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ ελεξ-
γεηαθνχ νκίινπ Elsewedy (Elsewedy Technical Acade-
my), ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 
ηερληθήο / επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ ηελ 
εμεχξεζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκά-
ησλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 
αηγππηηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
λεαληθήο απαζρφιεζεο. εκεηψλεηαη φηη ην ειβεηηθφ 
θξάηνο ζπγρξεκαηνδνηεί ήδε πξνγξάκκαηα ηεο αθαδε-
κίαο Elsewedy γηα ηε λεαληθή απαζρφιεζε, ηα νπνία 
πινπνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφ-
ηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD). 

Δκπφδηα ζηελ εμαγνξά ηεο Vodafone Egypt απφ ηνλ 
φκηιν Saudi Telecom 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλν-
κηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – 
FRA) απεθάλζε φηη, ζχκθσλα κε ηελ εγρψξηα λνκνζε-
ζία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, ν ζανπδαξαβηθφο ηειεπηθνη-
λσληαθφο πάξνρνο Saudi Telecom (STC) απαηηείηαη λα 
ππνβάιεη ππνρξεσηηθή πξνζθνξά (“mandatory tender 
offer”) γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθα-
ιαίνπ ηεο Vodafone Egypt, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δεια-
δή ηνπ κεξηδίνπ 45% πνπ θαηέρεη ν θξαηηθφο ηειεπηθνη-
λσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt. Θπκί-
δνπκε φηη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε STC είρε ππνγξάςεη 
κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεξηδίνπ 
55% πνπ θαηέρεη ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ηειεπηθνη-
λσληαθφο φκηινο Vodafone ζηε Vodafone Egypt, έλαληη 
ηηκήκαηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλέθεξε φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο έγθπξσλ νηθνλνκη-
θψλ αλαιπηψλ, ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο γλψξηδε ήδε φηη 
ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα δεηεζεί απφ ηηο αηγπ-
πηηαθέο Αξρέο ε εμαγνξά νιφθιεξνπ ηνπ κεηνρηθνχ θε-
θαιαίνπ ηεο Vodafone Egypt θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί λα 
ηε ρξεκαηνδνηήζεη, θπξίσο κέζσ δαλεηζκνχ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο α-
λαθέξζεθε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ζην φηη ε εγρψξηα 
Αξρή Αληαγσληζκνχ (ECA) εμεηάδεη εάλ ε δηαθαηλφκε-
λε άξλεζε ηεο Telecom Egypt λα δηεθδηθήζεη εθείλε ην 
κεξίδην 55% ηεο Vodafone Egypt ην νπνίν ζέιεη λα εμα-
γνξάζεη ε Saudi Telecom, ζα ζπληζηνχζε παξάβαζε ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί κνλνπσιίσλ. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλν-
κηθφο Σχπνο, ζηελ παξνχζα θάζε ε Telecom Egypt έρεη 
αλαζέζεη ζε θνηλνπξαμία ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ 
EFG Hermes θαη Citibank ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, δεδνκέλεο ηεο πξφζεζεο ηνπ 
ζανπδαξαβηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ λα αγνξά-
ζεη ην 55% ηεο Vodafone Egypt. Καηά ηηο εθηηκήζεηο 
έγθπξσλ παξαγφλησλ ηεο ρξεκαηαγνξάο, νη επφκελεο 
θηλήζεηο ηεο Telecom Egypt ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζεκα-
ληηθφ βαζκφ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ππνρξεσηη-
θήο πξνζθνξάο γηα ην ππφινηπν 45% ησλ κεηνρψλ ηεο 
Vodafone Egypt πνπ ζα θαηαζέζεη ν φκηινο Saudi Tele-
com. εκεηψλεηαη φηη ε εθηηκψκελε αγνξαία αμία ηεο 
Vodafone Egypt αλέξρεηαη ζε $4,4 δηζ.  
 
Αχμεζε ησλ ηειψλ γηα ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ 
ζηελ Δ.Δ. 
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα Φεβξνπαξί-
νπ ζε αχμεζε ησλ ηειψλ γηα ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ζεψ-
ξεζεο εηζφδνπ Schengen απφ ηα €60 ζηα €80, ζε ζπλέ-
ρεηα ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ζρεηηθνχ 
επξσπατθνχ θψδηθα. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθε-
ξαλ φηη ηα ηέιε γηα αίηεζε ζεψξεζεο Schengen γηα παη-
δηά ζα αλέξρνληαη ζε €40, έλαληη €35 πξνεγνπκέλσο. Οη 
λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ επίζεο φηη νη αηηήζεηο γηα 
ζεψξεζε Schengen ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη έσο 6 
κήλεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ, έλαληη 
πξνεγνχκελνπ αλψηαηνπ νξίνπ 3 κελψλ. Ο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο αλέθεξε ζρεηηθά φηη ην 2018, νη Αηγχπηηνη πνιίηεο 
δαπάλεζαλ €11,4 εθαη. ζε αηηήζεηο γηα ζεσξήζεηο 
Schengen, €2,2 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ  
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αηηήζεηο νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ ηειηθά, αληηζηνηρψληαο 
ζην 19,9% ησλ ζπλνιηθά ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ.  
 
Δπελδπηηθφ roadshow ηνπ νκίινπ Elsewedy ζηελ Δπ-
ξψπε 
ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή πνπ 
δηνξγαλψζεθε κε ηε θξνληίδα ηνπ Γαιιηθνχ Δκπνξηθνχ 
& Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αίγππην (CCIFE) 
επηζθέθζεθε ηε Γαιιία, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε επελ-
δπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα ζε γαιιηθνχο 
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. ηελ ελ ιφγσ απνζηνιή κεηεί-
ραλ δχν απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ ελεξ-
γεηαθνχ νκίινπ Elsewedy, Elsewedy Industrial Develop-
ment θαη Elsewedy Electric, νη επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ 
ζπλαληήζεθαλ κε πςειφβαζκα ζηειέρε γαιιηθψλ βηνκε-
ραληθψλ νκίισλ, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο Αηγχπηνπ σο 
ειθπζηηθνχ επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ γηα ηα γαιιηθά θε-
θάιαηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα βηνκεραληθά 
πάξθα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν αηγππηηαθφο φκηινο. Ο φκηινο 
Elsewedy θέξεηαη λα ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο 
κε ην γαιιηθφ θξαηηθφ νξγαληζκφ Business France, ν ν-
πνίνο αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ γαιιηθψλ εμαγσ-
γψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ πξνο νιφθιεξν 
ηνλ θφζκν, θαζψο θαη κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχ-
ζεσλ ζηε Γαιιία. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ησλ 
ππεπζχλσλ ηνπ νκίινπ Elsewedy, βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ 
εηαηξεία απνηειεί ε αλάδεημε ηνπ Παξηζηνχ σο θνκβηθνχ 
ζεκείνπ ηφζν γηα ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ επηρεηξε-
καηηθνχ θηλδχλνπ (“venture capital”), φζν θαη γηα ηελ 
πξνψζεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ 
Αίγππην, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. Όπσο αλέ-
θεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε επίζθεςε ηεο απνζην-
ιήο ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, ην Παξίζη, απνηέιεζε ηελ 
απαξρή ελφο επξσπατθνχ επελδπηηθνχ roadshow ηνπ νκί-
ινπ Elsewedy, ην νπνίν ζπλερίζηεθε κε δηαδνρηθέο επη-
ζθέςεηο ζηε Γεξκαλία, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πφιεηο Μφλα-
ρν, ηνπηγάξδε θαη Νηίζειληνξθ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 
Αξαβν-Γεξκαληθνχ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκε-
ιεηεξίνπ.         

Απαιιαγή θαηεγνξνπκέλσλ γηα ππφζεζε ρεηξαγψγε-
ζεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο   
Όπσο αλέθεξαλ ν αηγππηηαθφο θαη ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ην πνηληθφ δηθαζηεξίνπ 
ηνπ Καΐξνπ απάιιαμε ζεηξά επηρεηξεκαηηψλ θαη ζηειε-
ρψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ / επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλσλ ησλ γηψλ ηνπ έθπησηνπ –θαη πνιχ πξν-
ζθάησο ζαλφληνο- Πξνέδξνπ Mubarak, απφ ηηο θαηεγνξί-
εο γηα ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο πνπ 
ηνπο είραλ απαγγειζεί ην επηέκβξην 2018. εκεηψλεηαη 
φηη ζηελ σο άλσ ππφζεζε είραλ εκπιαθεί σο θαηεγνξνχ-
κελνη νη δχν γηνί ηνπ Mubarak, Gamal θαη Alaa, θαζψο 
επίζεο νη πξψελ δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ηεο εγρψξηαο 
επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG Hermes, θ.θ. Heikal θαη El 
Mallawany. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε 
αλσηέξσ απφθαζε είλαη εθέζηκε απφ πιεπξάο εηζαγγειί-
αο εληφο πεξηφδνπ 60 εκεξψλ. 
 
Ζ Telecom Egypt νξίδεη ζπκβνχινπο γηα ηελ ππφζεζε 
εμαγνξάο ηεο Vodafone Egypt 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φε-
βξνπαξίνπ φηη ν θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο 
Telecom Egypt φξηζε θνηλνπξαμία ησλ επελδπηηθψλ ηξα-
πεδψλ EFG Hermes θαη Citibank σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ζχκβνπιφ ηνπ ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχ-
ζεηο πνπ δηαζέηεη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμαγνξάο 
κεξηδίνπ 55% ηεο Vodafone Egypt απφ ην ζανπδαξαβηθφ 
ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν Saudi Telecom (STC). Θπκίδνπ-
κε φηη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε STC είρε ππνγξάςεη κε 
δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεξηδίνπ 55% 
πνπ θαηέρεη ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ηειεπηθνηλσληα-
θφο φκηινο Vodafone ζηε Vodafone Egypt, έλαληη ηηκή-
καηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Ζ Telecom Egypt, ε νπνία 
θαηέρεη κεξίδην 45% ζην θεθάιαην ηεο Vodafone Egypt, 
δηαζέηεη ζηελ παξνχζα θάζε δπλαηφηεηα λα πξνβεί εθεί-
λε ζε πξνζθνξά γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 55% πνπ επηζπκεί 
λα απνθηήζεη ε STC.    
 
Δθηίκεζε κεγεζψλ αηγππηηαθήο αγνξάο ςεθηαθψλ 
ππεξεζηψλ 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζε-
θε ζε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ησλ δηεζλψλ 
πιαηθνξκψλ ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ “We are Social” θαη 
“Hootsuite”, κε ηίηιν “Digital in 2020”, θαη ζηα κεγέζε 
πνπ απηή αλαθέξεη φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ςεθηα-
θψλ ππεξεζηψλ ζηελ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε 
αλαθέξεη ηξέρνληα βαζκφ δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηψλ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 91% ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπ-
ζκνχ, κε ην 90% ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 
smartphones. Οη ρξήζηεο δηαδηθηχνπ ζηελ Αίγππην εθηη-
κψληαη ζε πεξίπνπ 54 εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ 42 
εθαηνκκχξηα είλαη ελεξγνί ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσ-
ζεο. Οη ρξήζηεο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 51 εθαηνκκχξηα.  
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Ζ έθζεζε αλαθέξεη φηη ε ηαρχηεηα δηαδηθηπαθψλ ζπλδέ-
ζεσλ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηψζεθε θαηά 0,5% ηνλ 
ηειεπηαίν ρξφλν, ελψ αληίζηνηρα ε ηαρχηεηα ησλ ζηαζε-
ξψλ δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ θέξεηαη λα απμήζεθε θαηά 
πιεζίνλ ηνπ 300%. Καηά ηελ έθζεζε, ην εηήζην χςνο 
ησλ ςεθηαθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Αίγππην 
εθηηκάηαη ζε $845 εθαη. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη ην 32% 
ησλ Αηγππηίσλ δηαζέηεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ην 3,3% 
ηνπ πιεζπζκνχ θαηέρεη πηζησηηθέο θάξηεο, ην 3,5% πξν-
βαίλεη ζε δηαδηθηπαθέο αγνξέο θαη κφιηο ην 1,8% δηαζέηεη 
πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλε-
ηήο ηειεθσλίαο. 
 
Γελ ππεβιήζε πξνζθνξά γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 
10% θαη δηνίθεζεο ηεο Heliopolis Housing & Devel-
opment 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ν θξαηηθφο φκηινο αλάπηπμεο αθηλήησλ (real es-
tate developers) Heliopolis Housing & Development 
(HHD) δελ θαηφξζσζε ηειηθά λα πξνζειθχζεη πξνζθν-
ξέο απφ επελδπηέο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 10% ζπλ 
ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο απηνχ. εκεηψλεηαη φηη ε ζρεηη-
θή πξνζεζκία εμέπλεπζε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ. Ο νηθν-
λνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζρεηηθά φηη ε δηνίθεζε ηνπ νκί-
ινπ HHD επεμεξγάδεηαη ελαιιαθηηθφ ζρέδην δηάζεζεο 
ηνπ σο άλσ κεξηδίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ management 
ζε έηεξν ηδηψηε επελδπηή. χκθσλα κε εθηηκήζεηο θιαδη-
θψλ παξαγφλησλ, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο επελδπηψλ 
λα αγνξάζνπλ κεξίδην ζηνλ φκηιν HHD ελδερνκέλσο 
ζρεηίδεηαη αθ’ ελφο κε ηελ ηξέρνπζα έιιεηςε ξεπζηφηε-
ηαο απφ πιεπξάο ησλ θχξησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ 
ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη αθ’ εηέξνπ κε ηνπο -
ραξαθηεξηδφκελνπο σο ππεξβνιηθνχο- φξνπο πνπ είρε 
ζέζεη ν φκηινο ζηνλ πηζαλφ αγνξαζηή. Οξηζκέλνη θιαδη-
θνί αλαιπηέο εθηηκνχλ εμάιινπ φηη είλαη ελδερφκελν λα 
πξνρσξήζεη ηειηθά ν φκηινο HHD ζηε δηάζεζε ζπλνιη-
θνχ πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 25% ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηη-
ζηήξην Αηγχπηνπ, εγθαηαιείπνληαο ηελ πξνζπάζεηα πξν-
ζέιθπζεο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή. 
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Θπγαηξηθή ηεο Orascom απνθηά κεξίδην 60% project 
ηεο θαηαξηλήο Diar 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 
φηη ε αηγππηηαθή εηαηξεία real estate developers Ora De-
velopers, ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νκί-
ινπ Orascom πνπ αλήθεη ζην κεγηζηάλα Naguib Sawiris, 
ήξζε ζε θαη’ αξρήλ ζπκθσλία γηα ηελ απφθηεζε κεξηδί-
νπ 60% ελφο κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνχ project ζηα πεξί-
ρσξα ηνπ Καΐξνπ, ην νπνίν είρε αλαιάβεη θαη εθηεινχζε 
ν θαηαξηλφο φκηινο Diar, κε ηίηιν City Gate. εκεηψλε-
ηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ project είρε 
παξακείλεη ζηάζηκε, εμαηηίαο ηεο εδψ θαη 4 έηε δηθαζηη-
θήο δηακάρεο ηνπ θαηαξηλνχ νκίινπ κε ηελ θξαηηθή Αξ-
ρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA). Καηά ηα ζρεηη-
θά δεκνζηεχκαηα, ε αμία ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο ζα αλέι-
ζεη ζε $658 εθαη., ελψ ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κε-
ξψλ, ε νπνία δελ έρεη αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί, πξνβιέπεη 
ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο πξνο νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ, αθφηνπ ε Diar θαηαβάιεη πξφζηηκα ζπλνιηθνχ 
χςνπο EGP1,25 δηζ. ζηε NUCA, γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο 

πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ project. 
 
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηε λνκνζεζία 
θηεκαηνινγίνπ 
ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξη-
λε ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εγγξαθή 
αθηλήησλ ζην θηεκαηνιφγην (Real estate Registry Act), 
κε ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχ-
ληαη απφ ηνπο πνιίηεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ αθηλήησλ 
ηνπο. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ήξζαλ σο απνηέιεζκα 
πηέζεσλ πνπ άζθεζε ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ζην π-
πνπξγηθφ ζπκβνχιην γηα αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ πνιηηψλ 
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη κε ηηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο, 
ρξνλνβφξεο θαη θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο αθηλή-
ησλ. ε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχ-
ιην ζεκείσζε φηη ην θχξην πξφβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο 
εγγξαθήο αθηλήησλ ζην θηεκαηνιφγην είλαη ε γξαθεην-
θξαηία θαη ιηγφηεξν ηα πςειά ηέιε εγγξαθήο. χκθσλα 
κε ηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο, νη θαηαζέηνληεο αίηεζε 
γηα εγγξαθή αθηλήηνπ ζα ιακβάλνπλ άκεζα έλαλ πξνζσ-
ξηλφ θσδηθφ εγγξαθήο, ν νπνίνο ζα θαζίζηαηαη απηνκά-
ησο κφληκνο εθ’ φζνλ δελ ππάξμεη θάπνηα έλζηαζε απφ 
ζηγφκελν ηξίην κέξνο εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο.    
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί έλαξμεο ηεο 2εο θάζεο ηνπ πξν-
γξάκκαηνο θαηαζθεπήο ζρνιείσλ 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 
φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζθνπεχεη εληφο ηνπ Μαξηίνπ 
λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ πινπνίε-
ζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ ελ εμειίμεη πξνγξάκκαηνο 
θαηαζθεπήο ζρνιηθψλ θηηξίσλ, δηα ζπκπξάμεσλ κεηαμχ 
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ). Ο επηθεί-
κελνο δηαγσληζκφο ζα αθνξά, ζχκθσλα  κε ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ηελ θαηαζθεπή 70 λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
απφ εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο ζα θαηαζέ-
ζνπλ άκεζα αηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία πξνεπηινγήο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε 
επίζεο φηη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ αηγππηηα-
θνχ θξάηνπο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηα-
ζθεπήο ζρνιείσλ κε ηε κέζνδν ΓΗΣ είλαη νη φκηινη 
KPMG θαη NI Capital, ελψ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα 
θάζε ε επηινγή κεηαμχ ησλ νίθσλ Matouk Bassiouny θαη 
Sarie El Din & Partners, γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκ-
βνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην θξάηνο. χκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηεο θπβέξλεζεο, ε επηινγή ησλ αλαδφ-
ρσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκ-
καηνο ΓΗΣ ζρνιηθψλ θηηξίσλ αλακέλεηαη λα γίλεη έσο ην 
Ννέκβξην 2020, κε ζηφρν ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
ζπκβάζεσλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2021. 
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Γηεζλήο δηαηηεζία ππνρξεψλεη ζε θαηαβνιή απνδε-
κηψζεσλ ην ιηκέλα Γακηέηηεο 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέ-
θεξαλ φηη ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (πνπ ιεη-
ηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηε-
ξίνπ, ICC) κε πξφζθαηε απφθαζή ηνπ ππνρξεψλεη ηε 
ιηκεληθή Αξρή ηεο Γακηέηηεο (Damietta Port Authority) 
λα θαηαβάιεη πεξίπνπ $494 εθαη. σο απνδεκίσζε ζηνλ 
φκηιν Damietta International Ports Company (DIPCO) 
σο απνδεκίσζε ζην πιαίζην πεληαεηνχο δηακάρεο ησλ 
δχν πιεπξψλ αλαθνξηθά κε ην θιείζηκν παιαηφηεξεο 
ζχκβαζεο πνπ είραλ ππνγξάςεη. Με βάζε ηελ απφθαζε, 
ε ιηκεληθή Αξρή ηεο Γακηέηηεο πξφθεηηαη λα θαηαβάιεη 
επίζεο πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο επί ηνπ αλσηέξσ πν-
ζνχ. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο DIPCO, ζηνλ νπνίν κεηέ-
ρεη θαηά 25% ε θνπβετηηαλή Kuwait & Gulf Link 
Transport (KGL), είρε ππνγξάςεη ην 2006 κε ην ιηκέλα 
Γακηέηηεο ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζ-
κνχ γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ελψ ην 2015, ν ηφηε Αηγχ-
πηηνο Π/Θ θ. Ismail, αθχξσζε ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε κε 
ηελ αηηηνινγία φηη ν φκηινο DIPCO δελ ηεξνχζε ηα ρξν-
λνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Πξφζθαηξε αλεζπρία πξνθάιεζε αλαηίλαμε αγσγνχ 
θπζηθνχ αεξίνπ ζην Βφξεην ηλά 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ δεκηνπξγήζεθε θάπνηα αλεζπ-
ρία εμαηηίαο ηζξαειηλψλ, δηεζλψλ αιιά θαη εγρψξησλ δε-
κνζηεπκάησλ πεξί αλαηίλαμεο –ζηηο 2/2- αγσγνχ θπζηθνχ 
αεξίνπ ζηελ πεξηνρή Bir Al-Abd, 80 ρικ. δπηηθά ηεο πφ-
ιεο Al Arish ζην Βφξεην ηλά, απφ ηζιακηζηηθέο εμηξεκη-
ζηηθέο νκάδεο. Αξρηθά, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα έθαλαλ 
ιφγν γηα αλαηίλαμε ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas 
(EMG) πνπ κεηαθέξεη απφ ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ηζξαειη-
λφ θπζηθφ αέξην ζηελ Αίγππην. Δλ ζπλερεία πάλησο, δη-
επθξηλίζηεθε φηη ε έθξεμε πνπ νξγαλψζεθε απφ αθξαί-
νπο ηζιακηζηέο δελ αθνξνχζε ηνλ αγσγφ EMG, αιιά 
κηθξφηεξν, ηνπηθφ αγσγφ, ν νπνίνο κεηαθέξεη θπζηθφ 
αέξην απφ ηελ Al-Arish ζε εξγνζηάζην ηζηκέληνπ ζην 
θεληξηθφ ηλά. Οη αηγππηηαθέο Αξρέο αζθαιείαο δηέθν-
ςαλ πξνζσξηλά ηε ξνή αεξίνπ κέζσ ηνπ ελ ιφγσ αγσ-
γνχ, κέρξη λα επηδηνξζσζνχλ νη βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ 
απφ ηελ έθξεμε.  
 
Ο ηζξαειηλφο φκηινο Delek εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο ηξν-
θνδνζίαο ηεο Αηγχπηνπ κε αέξην 
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ηζξα-
ειηλνχ νκίινπ Delek Drilling, θ. Yossi Abu, ν φκηινο 
πξφθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020 λα απνθαζίζεη εάλ ζα 
επεθηείλεη ηηο εμαγσγέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγπ-
πην ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο π-
γξνπνίεζεο (βαζηθά εθείλνλ ηνπ Idku, δεδνκέλνπ φηη ν 
ζηαζκφο ηεο Γακηέηηεο δελ έρεη θαηαζηεί αθφκε ιεηηνπξ-
γηθφο), ή θαηαζθεπάδνληαο λέα πισηή πιαηθφξκα πγξν-
πνίεζεο. εκεηψλεηαη φηη νη αλαθνξέο ηνπ δηεπζχλνληνο 
ζπκβνχινπ ηεο Delek αθνξνχλ ην αέξην πνπ ζα πξνθχ-
ςεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θππξηαθνχ θνηηάζκαηνο Α-
θξνδίηε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκηιν Shell, ν νπνίνο 
ζπκκεηέρεη καδί κε ηηο Delek θαη Noble Energy ζην θπ-
πξηαθφ θνίηαζκα, ελψ επίζεο δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα 
LNG ηνπ Idku. Δλαιιαθηηθά, ε Delek ζα θαηαζθεπάζεη  

δηθή ηεο πισηή πιαηθφξκα πγξνπνίεζεο, πιεζίνλ ηνπ 
ηζξαειηλνχ θνηηάζκαηνο Leviathan, κε ζθνπφ λα εμάγεη 
ζηε ζπλέρεηα ην αέξην ζηελ Αίγππην. Καηά ηνλ νηθνλνκη-
θφ Σχπν, ζηελ παξνχζα θάζε ν φκηινο Delek βξίζθεηαη 
ζε ζπλνκηιίεο κε ηξάπεδεο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε κα-
θξνπξφζεζκεο δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηάμεσο 
ησλ $2,5 δηζ. γηα ηελ πινπνίεζε ησλ projects ηεο γηα α-
λάπηπμε ππνδνκψλ.    
 
Αλακελφκελε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθήο δηαζχλ-
δεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ 
χκθσλα κε εγρψξηα δεκνζηεχκαηα κέζσλ Φεβξνπαξί-
νπ, ε γξακκή ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε 
ην νπδάλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηειηθά ηε ιεηηνπξγία 
ηεο έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, αληί γηα ηηο 12 Ηαλνπαξί-
νπ, φπσο είρε αξρηθά αλαθνηλσζεί ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 
2019. Ζ αξρηθή κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα ηεο πξψηεο 
θάζεο ηεο ελ ιφγσ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ζα αλέξρε-
ηαη ζε 50 MW. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιε-
θηξηζκνχ, ε λέα γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά 
δίθηπα ησλ δχν ρσξψλ θφζηηζε EGP509 εθαη. ($32,5 
εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) θαη δηαηξέρεη απφ-
ζηαζε 1.000 ρικ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκν-
ζηεχκαηα, ε γξακκή ζα κπνξνχζε λα είρε ιεηηνπξγήζεη 
αξθεηά λσξίηεξα, σζηφζν θαζπζηέξεζε θπξίσο ιφγσ 
ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ζην νπδάλ.   
 
Αλακελφκελε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ γηα ηελ ειεθηξη-
θή δηαζχλδεζε κε ηε . Αξαβία 
Όπσο δήισζε πξφζθαηα ε επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο 
θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θα 
Mashaly, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη 
ζηηο 30 Μαΐνπ ηηο πνιπαλακελφκελεο ζπκβάζεηο γηα ην 
έξγν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ρψξαο κε 
εθείλν ηεο . Αξαβίαο. Καηά ηελ θα Mashaly, ην ελ ιφ-
γσ έξγν εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ θξάηνπο γηα αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηα-
θφ ελεξγεηαθφ θφκβν γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ 
Μεζνγείνπ. εκεηψλεηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσξηλά απφ ζανπδα-
ξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβν-
ιψλ ζηνλ φιν ζρεδηαζκφ ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακ-
καηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο, κε ηε ζπ-
λεξγαζία . Αξαβίαο, Ηνξδαλίαο θαη Αηγχπηνπ- αλαπηπ-
μηαθνχ έξγνπ “NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκερα-
ληθή – επηρεηξεκαηηθή δψλε ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη 
πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ), εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ 
θφζηνπο $500 δηζ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ν επαλαζρε-
δηαζκφο ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχ-
πηνπ – . Αξαβίαο, ηζρχνο 3.000 MW, έρεη πξνθαιέζεη 
ηελ αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφ-
ζηνπο πινπνίεζεο, απφ ην επίπεδν ησλ $1,6 δηζ. πξνε-
γνπκέλσο, ζε απηφ ησλ $2,5 δηζ.   
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Δγθαηάιεηςε θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ απμεκέλεο παξα-
γσγήο θπζηθνχ αεξίνπ 
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε αηγπ-
πηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) θαίλε-
ηαη φηη εγθαηαιείπεη ηνλ –απφ κελφο πηνζεηεζέληα- πξν-
γξακκαηηζκφ ηεο γηα αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο 
θπζηθνχ αεξίνπ ζην επίπεδν ησλ 8 δηζ. θ.π. έσο ην νηθν-
λνκηθφ έηνο 2020/21. Ωο βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ εγθαηά-
ιεηςε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ αλαθέξνληαη αθ’ ελφο ε ηζρπ-
ξή πησηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο δηεζλείο ηηκέο 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη αθ’ εηέξνπ ε πιενλάδνπζα εγρψ-
ξηα πξνζθνξά, ηα ηξέρνληα επίπεδα ηεο νπνίαο ππεξθα-
ιχπηνπλ ηε δήηεζε. Ζ EGAS δηεπθξίληζε ζρεηηθά φηη, ε 
κε πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ εκεξήζηαο παξαγσγήο 8 δηζ. 
θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ δελ νθείιεηαη νχηε ζε ηερληθνχο ιφ-
γνπο, νχηε ζε ειιείςεηο παξαγσγήο, αιιά νχηε θαη ζε 
ζηελφηεηα επελδπηηθψλ πφξσλ, παξά ζπλδέεηαη κε ηε 
κεηαβνιή ησλ εγρψξησλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ 
ζηελ αγνξά αεξίνπ.  
 
πκθσλία EGAS, Shell & BP γηα αλαζεψξεζε ηηκψλ 
θ/α ζε ππεξάθηην θνίηαζκα 
Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ φηη ε 
αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ, EGAS, θαη 
νη δηεζλείο πεηξειατθνί φκηινη Royal Dutch Shell θαη 
British Petroleum (BP) ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηξνπν-
πνίεζε –πξνο ηα άλσ- ησλ ηηκψλ αγνξάο απφ ην θξάηνο 
ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ απφ ην ππεξάθηην θνίηαζκα El-
Borg ζηε Μεζφγεην. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηξεηο πιεπξέο 
ζπκθψλεζαλ ν ππνινγηζκφο ηεο λέαο ηηκήο λα γίλεηαη 
κέζσ εηδηθνχ δείθηε πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηε δηεζλή ηηκή 
ηνπ βαξειηνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, κε κέγηζηε επηηξεπφκε-
λε ηηκή θνληά ζηα $5,88 αλά εθαη. Βξεηαληθέο ζεξκηθέο 
κνλάδεο (BTU) θαη ειάρηζηε ηηκή θνληά ζηα $4 αλά ε-
θαη. BTU. εκεηψλεηαη φηη ε πξνεγνχκελε ηηκή αγνξάο 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ θνηηάζκαηνο El-Borg κε βάζε 
ηελ παιαηά ζπκθσλία κε ηνπο αλσηέξσ νκίινπο αλεξρφ-
ηαλ ζε $2,5 αλά εθαη. BTU, ε νπνία θξίζεθε σο κε ηθα-
λνπνηεηηθή απφ πιεπξάο ειθπζηηθφηεηαο γηα ηνπο μέλνπο 
επελδπηηθνχο εηαίξνπο. χκθσλα κε ηηο ίδηεο πεγέο, ην 
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ζπζηήζεη επηηξνπή κε αληη-
θείκελν ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 
πιαίζην παιαηφηεξσλ ζπκθσληψλ κε πεηξειατθνχο νκί-
ινπο, εηζάγνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ αλάινγα 
κε ηε θχζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο εθάζηνπ project, αιιά 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε αιιαγέο ηεο δη-
εζλνχο αγνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ 
πνιηηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα πξνζέιθπζε μέ-
λσλ επελδχζεσλ.  
 
Γεκνζίεπζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή 
πδξνγνλαλζξάθσλ ην 2019 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην δεκν-
ζίεπζε ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ε ζπλνιηθή παξαγσγή 
πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Αίγππην ην 2019 απμήζεθε θαηά 
7% ζηνπο 84,2 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 78,7 εθαη. ηφλσλ ην 
2018. Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ παξά-
ρζεθε ην 2019, νη 31,1 εθαη. ηφλνη αθνξνχζαλ αξγφ πε-
ηξέιαην θαη ζπκππθλψκαηα, νη 51,9 εθαη. ηφλνη θπζηθφ 
αέξην θαη νη 1,2 εθαη. ηφλνη βνπηάλην. χκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ  

2019 ην αηγππηηαθφ θξάηνο ππέγξαςε 8 ζπκθσλίεο κε 
δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο γηα ηε δηάλνημε 34 εξεπ-
λεηηθψλ θξεάησλ, κε εθηηκψκελεο επελδχζεηο άλσ ησλ 
$179 εθαη. Δπηπιένλ, αθφκε 17 ζπκθσλίεο κε μέλνπο 
νκίινπο βξίζθνληαη αθφκε ππφ δηαπξαγκάηεπζε, γηα ηε 
δηάλνημε 86 εξεπλεηηθψλ θξεάησλ, ζπλνιηθήο εθηηκψκε-
λεο αμίαο επελδχζεσλ άλσ ηνπ $1 δηζ.   
 
Ακεηαθίλεην ην Τπ. Ζιεθηξηζκνχ απφ ηε ζέζε ηνπ 
γηα κε πεξαηηέξσ κείσζε ηηκψλ ειεθηξηζκνχ γηα ηε 
βηνκεραλία 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Φεβξνπα-
ξίνπ, ν Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker απέξξηςε πξφ-
ζθαηα πξνηάζεηο πνπ ηνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ζπ-
λεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο βηνκεραλίαο ηνπ αηγππηηαθνχ 
θνηλνβνπιίνπ, ππέξ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ ηηκψλ 
δηάζεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα εξγνζηάζηα. Οη ελ 
ιφγσ πξνηάζεηο έγηλαλ κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία φηη ηα 
πςειά ελεξγεηαθά θφζηε βιάπηνπλ ηελ εγρψξηα βηνκε-
ραλία θαη δελ επλννχλ ηε κεγέζπλζε ηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Shaker, ην αηγππηηαθφ 
θξάηνο αλαιακβάλεη εηήζηα δαπάλε ηεο ηάμεσο κεηαμχ 
EGP6 θαη EGP10 δηζ. γηα θάζε 10 πηάζηξεο πνπ επηδνηεί 
αλά θηινβαηψξα παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Ο Τπνπξγφο 
Ζιεθηξηζκνχ αλέθεξε φηη ε θπβέξλεζε ζα ζθεθζεί λα 
πξνβεί ζε κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο, κφλνλ εάλ κεησζεί ε θαηαλά-
ισζε ειεθηξηζκνχ απφ ηα λνηθνθπξηά. Όπσο θαηέγξα-
ςαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ε επηηξνπή βηνκεραλίαο ηνπ θνη-
λνβνπιίνπ πξφηεηλε επίζεο ηελ απαιιαγή ησλ βηνκεραλη-
θψλ νκίισλ απφ νθεηιέο ηνπο ηφθσλ έλεθα ππεξεκεξίαο 
φζνλ αθνξά ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο. Θπκίδνπκε φηη ηνλ Οθηψβξην 2019, ε αηγππηη-
αθή θπβέξλεζε κείσζε ηηο ηηκέο δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ 
αεξίνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, κε-
ηαμχ ησλ νπνίσλ ε ηζηκεληνβηνκεραλία, ε κεηαιινπξγία 
θαη ε θεξακνπξγία. Ζ ηηκή δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 
γηα ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία είρε κεησζεί ηφηε ζηα $6 αλά 
εθαη. BTU, απφ $8 πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, ελψ ζηνπο 
θιάδνπο κεηαιινπξγίαο θαη θεξακνπξγίαο, ε ηηκή δηάζε-
ζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είρε κεησζεί ζηα $5,5 απφ ηα $7 
αλά εθαη. BTU. Δπίζεο, ε θπβέξλεζε είρε ζπζηήζεη θπ-
βεξλεηηθή επηηξνπή ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη αλά εμάκελν, 
κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ.  
 
Egypt Petroleum Show (EGYPS) 2020 (11-13 Φεβξνπ-
αξίνπ 2020) 
ην δηάζηεκα 11-13/2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν δη-
εζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ (EIEC) ε θεηηλή ηέηαξηε 
έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο θαη ζπλεδξίνπ ησλ θιάδσλ 
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηίηιν “Egypt Petrole-
um Show – EGYPS 2020”, πνπ δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ 
αηγίδα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αηγχπηνπ. Σελ έλαξμε ηεο 
ζεκαληηθήο ελ ιφγσ εθδήισζεο, ε νπνία θέηνο είρε θε-
ληξηθφ ζέκα κε ηίηιν "North Africa and the Mediterrane-
an: Delivering the Needs of Tomorrow", θήξπμε ν Αηγχ-
πηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi. ην ζθέινο ηνπ ζπλεδξίνπ, ηηο 
εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ παξαθνινχζεζε αθξναηήξην πεξί-
πνπ 1.600 αηφκσλ, κεηείραλ πεξίπνπ 270 νκηιεηέο, κεηα-
μχ ησλ νπνίσλ αλψηαηα ζηειέρε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξ-
λεζεο θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο  
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επίζεο πνιινί εθπξφζσπνη μέλσλ θπβεξλήζεσλ, αιιά 
θαη αλψηαηα ζηειέρε φισλ ησλ κεγάισλ δηεζλψλ νκίισλ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο έξεπλαο, εμφξπ-
μεο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ρψξα. 
Απφ ηελ Διιάδα ζπκκεηείρε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ησλ 
ειιεληθψλ Πεηξειαίσλ (ΔΛΠΔ) θ. ηάκηζηεο, ν δηεπζχ-
λσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ Energean Oil & Gas, θ. Ρή-
γαο, αιιά θαη ηα ζηειέρε ησλ ΔΛΠΔ θ.θ. Γνχηα θαη Φσ-
ηφπνπινο.  
ηηο αίζνπζεο ηεο έθζεζεο κεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 
450 εηαηξείεο σο εθζέηεο, κε 14 νξγαλσκέλεο ζπκκεηνρέο 
ζε εζληθά πεξίπηεξα (απφ ΖΠΑ, Βξεηαλία / θνηία, Γαι-
ιία, Ηηαιία, Κίλα, Μπαρξέηλ, ΖΑΔ, Καλαδά, Κχπξν, Ηλδί-
α, Γεξκαλία, Ηζπαλία θαη Ννξβεγία), ελψ πξαγκαηνπνηή-
ζεθε αμηφινγε ζπκκεηνρή κε εληππσζηαθφ πεξίπηεξν ζε 
θεληξηθφ ζεκείν ηεο αίζνπζαο 2 ηεο έθζεζεο, ηνπ ειιελη-
θψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ Energean.  
Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζην ζπλεδξηαθφ κέξνο 
ηεο θεηηλήο EGYPS, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλέθεξε πσο 
«ν θιάδνο πδξνγνλαλζξάθσλ ζπλεηζέθεξε θαηά 27% ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2018/19, κε ζπλνιηθή αμία παξαρζέληνο πξντφληνο ζην 
επίπεδν ησλ EGP1,4 ηξηζ., ελψ ην 2018/19 ν θιάδνο πέ-
ηπρε πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, γηα πξψηε θνξά 
έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα». Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε επί-
ζεο ζηελ επίηεπμε –ην έηνο 2018- απηάξθεηαο ζηελ εγρψ-
ξηα αγνξά φζνλ αθνξά ην θπζηθφ αέξην, θαζψο θαη ζηελ 
επαλέλαξμε ησλ εμαγσγψλ αεξίνπ, αιιά θαη ζηε ζεκα-
ληηθφηαηε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αξγνχ πεηξε-
ιαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, φπσο 
θαη ζην επίηεπγκα ηεο ζχλδεζεο πάλσ απφ 1,25 εθαη. 
λνηθνθπξηψλ ζην εζληθφ δίθηπν αεξίνπ. εκεηψλεηαη φηη 
ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε, ζην πεξηζψξην ηεο 
EGYPS, κε ηνπο επηθεθαιήο ζεκαληηθψλ πςειφβαζκσλ 
εθπξνζψπσλ δηεζλψλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξά-
θσλ θαη θαηαζθεπψλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ησλ νκίισλ British Petroleum, Schlumberger θαη 
Bechtel.   
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αζρνιήζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ 
Ακεξηθαλνχ Βνεζνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, αξκνδίνπ 
γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, θ. Fannon ζηε θεηηλή έθζεζε 
EGYPS, θαη ζηηο δειψζεηο ηνπ πεξί αιιαγήο ηεο ελεξγεη-
αθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ, απφ απιψο πεξηνξηδφκελεο 
ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, ζε επηδηψθνπζαο ηελ αλάπηπ-
με ζπλεξγαζηψλ ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ, 
πξνθεηκέλνπ έηζη λα εληζρπζεί ε ακεξηθαληθή παξνπζία 
ζε μέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Αίγππηνο. Σα αηγπ-
πηηαθά δεκνζηεχκαηα εζηίαζαλ θαη ζε ζρφιηα ηνπ θ. Fan-
non φηαλ εξσηήζεθε γηα ην ξφιν ηεο Σνπξθίαο ζηελ πε-
ξηνρή, ζηα νπνία ν Ακεξηθαλφο Βνεζφο ΤΠΔΞ αλέθεξε 
φηη «νη ΖΠΑ, σο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, πξνζπαζνχλ λα ελ-
ζαξξχλνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, σο κέζνλ επίηεπ-
μεο πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο θαη ηεξκαηηζκνχ ελεξγεηψλ 
πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αζηάζεηα».   

Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάθ-
ζεθαλ ζηε δηάξθεηα ή θαη ζην πεξηζψξην ηεο θεηηλήο 
έθζεζεο EGYPS, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξ-
ζεθε ζηηο εμήο: (1) πκθσλία πνπ ππέγξαςε ην Τπνπξ-
γείν Πεηξειαίνπ κε ην γεξκαληθφ φκηιν Wintershall 
DEA, γηα ηε δηάλνημε 8 θξεάησλ ζηελ πεξηνρή East Da-
manhur, κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκά-
ησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ειάρηζηε εθηηκψκελε αμία ησλ 
επελδχζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλέξρεηαη ζε $43 
εθαη., ελψ επηπιένλ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ζα παξά-
ζρεη επηρνξεγήζεηο χςνπο $11 εθαη. γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. (2) Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 
ππέγξαςε επίζεο κλεκφλην κε ην κεγάιν δηεζλή, βξεηαλη-
θψλ ζπκθεξφλησλ πεηξειατθφ φκηιν British Petroleum 
(BP), ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ Αίγππην, 
γηα ηελ εθπαίδεπζε / επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε λεαξψλ 
ζηειερψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν 
πδξνγνλαλζξάθσλ. (3) ν ακεξηθαληθφο φκηινο Schlum-
berger θαη ν φκηινο BP ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζί-
αο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθα-
ζηψλ έξεπλα θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ 
θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μεζφγεην. (4) Σν Τπνπξγείν 
Πεηξειαίνπ ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ακε-
ξηθαληθφ φκηιν Schlumberger γηα ηελ θαηαζθεπή απφ ην 
δεχηεξν πεξηεθηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθήο κε φια 
ηα ζηάδηα ζηα νπνία βξίζθνληαη ηα δηάθνξα projects 
έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξά-
θσλ ζηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πα-
ξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ θαη ηεο ιήςεο 
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. (5) Ο ελεξγεηαθφο φκηινο Neptune 
Energy ππέγξαςε επίζεο κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζπκ-
θσλία αμίαο $35 εθαη. –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηρνξε-
γήζεσλ χςνπο $11 εθαη.- γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπ-
μεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ 
ηεο δηάλνημεο 3 θξεάησλ ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο 
North West El Amal, ζηνλ Κφιπν νπέδ. (6) Ο ακεξηθα-
ληθφο φκηινο Chevron ππέγξαςε ζπκθσλίεο κε ηνπο αηγπ-
πηηαθνχο θξαηηθνχο νκίινπο EGPC (θξαηηθή εηαηξεία 
πεηξειαίνπ) θαη Alexandria Mineral Oils Company 
(AMOC, θξαηηθή εηαηξεία παξαγσγήο νξπθηειαίσλ, 
θαπζίκσλ & ππνπξντφλησλ πεηξειαίνπ), κε αληηθείκελν 
ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ 
πεηξειαίνπ, θαζψο επίζεο (κφλν κε ηελ EGPC) γηα ηε 
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ 
ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θφξησζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα 
αηγππηηαθά ιηκάληα. (7) Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ζπκ-
θψλεζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ US Trade & Develop-
ment Agency, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ππν-
δνκψλ, κε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. (8) 
Ο ακεξηθαληθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Bechtel ππέ-
γξαςε ζπκθσλίεο κε ηνπο αηγππηηαθνχο ηερληθνχο νκί-
ινπο ηνπ θιάδνπ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, Petrojet θαη Enppi, 
κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ζε ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε 
ελεξγεηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ζε εθηέιεζε θαηαζθεπα-
ζηηθψλ έξγσλ. (9) Ο φκηινο BP ππέγξαςε κε ηελ αηγππηη-
αθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) ζπκθσλία δηα 
ηεο νπνίαο ζα αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε αηγππηηαθέο εηαη-
ξείεο ζε ππεξεζίεο αλεθνδηαζκνχ πινίσλ κε θαχζηκα. 
(10) Ο θξαηηθφο φκηινο πεηξνρεκηθψλ βηνκεραληψλ 
(ECHEM) ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηνπο –εδξεχνληεο ζηε 
Βξεηαλία- επελδπηηθνχο / ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο  
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BSW Group Holdings θαη Shard Capital γηα ηε δεκηνπξ-
γία πεηξνρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δι 
Αιακέηλ, εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1,5 εθαη. 
ηφλσλ πεηξνρεκηθψλ θαη 1 εθαη. ηφλσλ πξντφλησλ πεηξε-
ιαίνπ, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 δηζ. (11) 
Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ππέγξαςε αθφκε ζπκθσλίεο 
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηηαιηθνχο νκίινπο Saipem (oilfield 
services) θαη Landi Renzo (πγξαέξην γηα νρήκαηα), θα-
ζψο θαη κε ηνλ θαλαδηθφ φκηιν Methanex (παξαγσγή 
κεζαλφιεο). (12) Ο αηγππηηαθφο ηερληθφο φκηινο ελεξγεη-
αθψλ έξγσλ Petrojet ππέγξαςε δχν ζπκθσλίεο κε ηνλ 
ηηαιηθφ φκηιν Saipem, κε ηε κελ πξψηε λα αθνξά ηελ 
απφ θνηλνχ αλάιεςε θαη εθηέιεζε έξγσλ ζηε Ληβχε, ηε 
δε δεχηεξε λα αθνξά ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξν-
γξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, απφ ηε Saipem ζηα ζηειέρε 
ηεο Petrojet. (13) Οη αηγππηηαθνί ηερληθνί / θαηαζθεπα-
ζηηθνί φκηινη Petrojet θαη Arab Contractors ππέγξαςαλ 
πξνθαηαξθηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Ηζεκε-
ξηλήο Γνπηλέαο, ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οξπρείσλ 
& Τδξνγνλαλζξάθσλ θ. Lima, κε αληηθείκελν ηελ αλά-
ιεςε έξγσλ αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο πεηξειατθψλ 
θαη ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ ζηελ ελ ιφγσ αθξηθαληθή 
ρψξα.       
 
Γψδεθα εηαηξείεο δηαγσλίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ειηαθήο κνλάδαο ζην Γπηηθφ Γέιηα 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 
φηη ζπλνιηθά 12 εγρψξηνη θαη μέλνη επηρεηξεκαηηθνί 
φκηινη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζην πιαίζην δηαγσλη-
ζκνχ πνπ έρεη πξνθεξχμεη ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) κε αληηθείκελν ηελ θαηα-
ζθεπή ειηαθήο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 200 MW ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα ηνπ Νείινπ. Σα ζρεηηθά δε-
κνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο κεηαμχ άιισλ, ηα νλφκαηα 
ησλ νκίισλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο πεξηιακβά-
λνπλ ηηο εηαηξείεο Masdar θαη Alcazar Energy (απφ ηα 
ΖΑΔ), ηηο Al Fanar, Acwa Power θαη Abdul Latif Jameel 
(απφ ηε . Αξαβία), ηηο Lekela Egypt θαη Orascom Con-
struction (απφ ηελ Αίγππην), θαζψο θαη ηελ EDF Renew-
ables (απφ ηε Γαιιία). Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δε-
κνζηεχκαηα, ν δηαγσληζκφο ζρεδηαδφηαλ αξρηθά λα αθν-
ξά θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ειηαθήο κνλάδαο δπλακηθφηε-
ηαο 600 MW, σζηφζν ε EETC απνθάζηζε ηειηθά λα 
«ζπάζεη» ην ελ ιφγσ έξγν ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα. Ζ αη-
γππηηαθή Αξρή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (NREA) 
πξφθεηηαη λα παξαρσξήζεη ηε γε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ζηηο εηαηξείεο πνπ ζα θεξδίζνπλ 
ην δηαγσληζκφ γηα πεξίνδν 25εηίαο, ελψ ην έξγν ζα πιν-
πνηεζεί κε ηε κέζνδν “Build-Own-Operate” (BOO). 
 
CAPMAS: ε Αίγππηνο θαηέζηε θαζαξφο εμαγσγέαο 
LNG ην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηη-
ζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο 
ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) κεηψζεθαλ ζε κε-
δεληθφ επίπεδν ην 2019 (έλαληη εηζαγσγψλ $1,1 δηζ. ην 
2018), ελψ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο LNG αλήιζαλ ζε 
$1,24 δηζ., απμεκέλεο θαηά 150% ζε εηήζηα βάζε. Καηά 
ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην 2019 κεηψζεθαλ επίζεο νη 
αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη βνπηαλίνπ  

(ζηα $2,9 δηζ. θαη ζηα $1,05 δηζ., αληίζηνηρα), ελψ αληη-
ζέησο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ 
εκθάληζαλ εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,5%. 
 
Νέεο ζπκθσλίεο γηα έξεπλα & αμηνπνίεζε πδξνγνλαλ-
ζξάθσλ ππνγξάθεη ην Τπ. Πεηξειαίνπ 
Λίγεο εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεζλνχο 
έθζεζεο / ζπλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ 
“EGYPS 2020”, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 
πξνέβε ζηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ κε 5 δηεζλείο πεηξε-
ιατθνχο νκίινπο (ζπγθεθξηκέλα ηνπο Royal Dutch Shell, 
Chevron, BP, Total θαη Exxon Mobil), νη νπνίεο γηα πξψ-
ηε θνξά αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκά-
ησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε βαζηά χδαηα ζηα 
αλνηθηά ησλ δπηηθψλ, κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο ρψξαο. 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ 
Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, νη σο άλσ ζπκθσλίεο αθνξνχλ 7 
πεξηνρέο παξαρψξεζεο, ελψ νη εξγαζίεο γεσηξήζεσλ 
εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2021. 
Ο εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη θαηά ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηεο “EGYPS 2020” ππνγξάθεθαλ νη 
αθφινπζεο ζπκθσλίεο: (1) Μεηαμχ ησλ ηερληθψλ νκίισλ 
Enppi, Petrojet (Αίγππηνο), Technip (Ηηαιία) θαη ησλ δηπ-
ιηζηεξίσλ ηνπ Assiut ζηελ Άλσ Αίγππην (ANOPC), κε 
αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο πδξνππξφιε-
ζεο καδνχη (“mazut hydrocracking”) ζην Assiut, εθηηκψ-
κελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $2,5 - $3 δηζ., παξαγσγηθήο 
δπλακηθφηεηαο 2,8 εθαη. ηφλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, 
θαζψο επίζεο θαη αμηφινγσλ πνζνηήησλ βνπηαλίνπ θαη 
λάθζαο εηεζίσο. Ζ θαηαζθεπή ελ ιφγσ ζπγθξνηήκαηνο 
ζα ιάβεη ρψξα κε ηε κέζνδν “Engineering-Procurement-
Construction” (EPC). (2) Μεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηεο πξνεξρφκελεο απφ ην Νηνπ-
κπάη ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ αζρνιείηαη κε ππε-
ξεζίεο παξάδνζεο πξντφλησλ θαπζίκσλ, κε ηελ επσλπκία 
Cafu. Γηα ηεο ζπκθσλίαο, ε EGPC ζα παξάζρεη ζηνλ 
εκηξαηηλφ φκηιν ππνζηήξημε ζε δεηήκαηα θαλνληζηηθήο 
ζπκκφξθσζεο απηνχ κε ην ηζρχνλ ζηελ Αίγππην ζεζκηθφ 
πιαίζην, θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. (3) 
Μεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο αεξίνπ GASCO 
θαη ησλ αηγππηηαθψλ ηερληθψλ νκίισλ Enppi θαη Petrojet 
γηα ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αε-
ξίνπ ηεο GASCO ζηε Γπηηθή Έξεκν, κε ζηφρν ηελ αχμε-
ζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο ζε 1,5 δηζ. θ.π. απφ 600 εθαη. 
θ.π. εκεξεζίσο πνπ απηή αλέξρεηαη ζήκεξα. (4) Μεηαμχ 
ησλ εκηθξαηηθψλ νκίισλ Suez Methanol Derivatives 
Company θαη Egyptian Maintenance Company γηα ηελ 
θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγψγσλ κεζαλφιεο ζηε Γακηέη-
ηε. (5) Μεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ 
(EGAS), ηνπ εκηθξαηηθνχ νκίινπ Egyptian Drilling Co. 
θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ νκίινπ Vantage International, κε 
αληηθείκελν ηελ εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο ηερληθήο θαηάξ-
ηηζεο ζε εξγαζίεο γεσηξήζεσλ ζε κεγάια βάζε. (6) Με-
ηαμχ ηνπ εκηθξαηηθνχ νκίινπ Egyptian Gas Services 
Company θαη ησλ νκίισλ Clarkson Shipping Agency θαη 
Sahara Petroleum Services Company (SAPESCO), γηα 
ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηάλθεξ κεηα-
θνξάο θπζηθνχ αεξίνπ.  
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Δγρψξηνη ηερληθνί φκηινη αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε 
έξγσλ ζηελ Dabaa 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φε-
βξνπαξίνπ φηη νη αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί / ηερληθνί 
φκηινη Hassan Allam, Arab Contractors θαη Petrojet 
έρνπλ αλαιάβεη ζπκβάζεηο -ζην πιαίζην ηξηψλ ρσξηζηψλ 
δηαγσληζκψλ- γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαηά ηελ πξψηε 
θάζε πινπνίεζεο ηνπ ππφ δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ πα-
ξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ Dabaa, ζηηο βνξεην-
δπηηθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε πξψηε 
θάζε θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ην έηνο 2022. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχ-
καηα πνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ 
ξσζηθνχ θξαηηθνχ νκίινπ Rosatom, Atomstroyexport, 
πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν ηεο Dabaa, ν φκηινο Hassan 
Allam πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ζην ζρεδηαζκφ, ζηε ζεκειί-
σζε θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 40 θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ, ελψ ν 
φκηινο Arab Contractors ζα αζρνιεζεί κε ηα έξγα αλέ-
γεξζεο ησλ ελ ιφγσ θηηξίσλ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέ-
θεξε φηη ε Atomstroyexport πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη 
πξφζζεην δηαγσληζκφ απεπζπλφκελν ζε αηγππηηαθέο εηαη-
ξείεο εληφο ηνπ 2020, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ 
πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνπέδσλ φπνπ ζα αλεγεξζεί ε ππ-
ξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa, θαζψο επίζεο φηη νη θαηα-
ζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο ζα μεθηλήζνπλ πεξί-
πνπ ζηα κέζα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
 
Ζ EETC πξνζθαιεί 7 εηαηξείεο ζην δηαγσληζκφ γηα ην 
έξγν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηε . Αξαβία 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπα-
ξίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) 
έρεη πξνζθαιέζεη 7 εηαηξείεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε λέν 
δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ειε-
θηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηε . Αξαβία. ηηο 
ελ ιφγσ εηαηξείεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζπ-
γθαηαιέγνληαη νη Elsewedy Electric (Αίγππηνο), State 
Grid Corporation of China (Κίλα), Kalpataru Power 
Transmission (Ηλδία), Hyundai (Ν. Κνξέα), NCC Power 
Projects (Ηλδία), L&T Power (Ηλδία) θαη KEC Interna-
tional (Ηλδία). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επί-
ζεο φηη ε EETC πξφθεηηαη λα δερζεί ηηο πξνζθνξέο ησλ 
αλσηέξσ εηαηξεηψλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξνζερνχο 
δηκήλνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε 
ηε . Αξαβία είρε αθπξσζεί, δηφηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ 
ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσξηλά απφ ζα-
νπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηα-
βνιψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκα-
ηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο - αλαπηπμηαθνχ 
έξγνπ “NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκεραληθή – 
επηρεηξεκαηηθή δψλε ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη πιεζί-
νλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ), εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφ-
ζηνπο $500 δηζ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο επη-
θεθαιήο ηεο EETC, θαο Mashaly, νη ζπκβάζεηο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηε . 
Αξαβία αλακέλεηαη λα έρνπλ ππνγξαθεί έσο ην ηέινο 
Μαΐνπ 2020. 

ηα 2,7 δηζ. θ.π. ε εκεξήζηα παξαγσγή απφ ην θνίηα-
ζκα Zohr ην Ννέκβξην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ζχκθσλα 
κε επίζεκα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Πε-
ηξειαίνπ, ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ηνπ θνη-
ηάζκαηνο Zohr ην Ννέκβξην 2019 αλεξρφηαλ ζε 2,7 δηζ. 
θ.π., κέζσ 14 θξεάησλ. Καηά ην Τπνπξγείν, ην Μάξηην 
αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη 15ν θξέαξ 
άληιεζεο αεξίνπ, θέξλνληαο ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο 
εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηα 3 δηζ. θ.π. Θπκίδνπκε πάλησο 
φηη ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην,  ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε απφθαζε ηεο θξαηηθήο εηαηξεί-
αο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) λα πεξηθφςεη θαηά 600 εθαη. 
θ.π. ηελ εκεξήζηα παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα Zohr, θέξ-
λνληάο ηελ ζην επίπεδν ησλ 2,4 δηζ. θ.π., ιφγσ ηεο πηψ-
ζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη 
ηεο πςειήο πίεζεο ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο ηνπ αεξί-
νπ.  
 
Δπ’ αφξηζηνλ αλαβνιή θαηαζθεπήο ηεο ειεθηξνπαξα-
γσγηθήο κνλάδαο Hamrawein 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Φεβξνπα-
ξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ απνθάζηζε 
ηελ αλαβνιή επ’ αφξηζηνλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
θαηαζθεπήο  ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ηερλνινγίαο 
θαζαξνχ άλζξαθα, δπλακηθφηεηαο 6.000 MW, ζηελ πεξη-
νρή Hamrawein ηεο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο, 
επελδπηηθνχ $4,4 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν είρε αλα-
ιάβεη λα εθηειέζεη θνηλνπξαμία ησλ θηλεδηθψλ νκίισλ 
Shanghai Electric θαη Dongfang Electric Corporation, 
θαζψο θαη ηνπ αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ 
Hassan Allam. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη 
θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε αλσηέξσ θνηλνπξαμία δελ έρεη 
αθφκε ελεκεξσζεί επίζεκα, σζηφζν θέξεηαη λα έρεη ήδε 
ζπκθσλήζεη ζηελ πινπνίεζε άιινπ, ελαιιαθηηθνχ ελεξ-
γεηαθνχ project πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε Αίγπ-
πηνο έρεη θζάζεη ζε επίπεδν πιενλαζκαηηθήο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο είλαη επθνιφηεξν λα απνθαζί-
δεη ηελ αλαβνιή πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ζπκβαηηθέο πεγέο ειεθηξνπαξαγσγήο, 
φπσο ν άλζξαθαο, ελψ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηε κνλάδα ζηελ 
πεξηνρή Hamrawein, είραλ πξνεγνπκέλσο εθδεισζεί 
έληνλεο αλεζπρίεο εγρσξίσο, ηφζν γηα ηηο πεξηβαιινληη-
θέο φζν θαη γηα ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο δεκηνπξγίαο 
απηήο. 
 
Ο φκηινο Ganope μεθηλά πξφγξακκα εξεπλψλ γηα θπ-
ζηθφ αέξην ζηελ Άλσ Αίγππην 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε 
θξαηηθή εηαηξεία Ganope (Ganoub El Wadi Petroleum 
Holding Company), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα θνηηάζκαηα 
πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα λφηηα ηεο Αηγχπηνπ θαη ζηελ Δξπ-
ζξά Θάιαζζα, πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ην Μάξηην ηε δηε-
μαγσγή ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηελ Άλσ Αίγππην, πξνθεη-
κέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζε εξεπλεηηθέο δξα-
ζηεξηφηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ 
αεξίνπ. Καηά ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε Ganope αλα-
κέλεηαη επίζεο λα μεθηλήζεη ζχληνκα ην δεχηεξν γχξν 
ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, πξνθεηκέλνπ 
λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα αλαθαιχςεσλ 
θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζε πξφζζεηεο πεξηνρέο,  
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πέξαλ εθείλσλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην δηεζλή δηαγσλη-
ζκφ πνπ είρε πξνθεξχμεη ε Ganope ην Μάξηην 2019, γηα 
10 ζπλνιηθά πεξηνρέο παξαρψξεζεο, ηξεηο εθ ησλ νπνίσλ 
αλαηέζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην πξνο έξεπλα θαη 
αμηνπνίεζε ζηνπο πεηξειατθνχο νκίινπο Chevron, Shell 
θαη Mubadala Petroleum, αληίζηνηρα.      
 
Οη φκηινη Apache, Apex, Cheiron & Pharos Energy 
δηεθδηθνχλ θνηηάζκαηα ηεο Shell 
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν θιαδηθφο Σχπνο, ν ακεξηθα-
ληθφο πεηξειατθφο φκηινο Apache, νη αηγππηηαθνί φκηινη 
Apex International Energy θαη Cheiron, θαζψο θαη ν ε-
δξεχσλ ζην Λνλδίλν ελεξγεηαθφο φκηινο Pharos Energy 
έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ εμαγνξά ησλ ρεξζαί-
σλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 
Royal Dutch Shell ζηελ Αίγππην. χκθσλα εμάιινπ κε 
θιαδηθέο πεγέο, ππάξρνπλ θαη άιινη φκηινη ηεο Μ. Αλα-
ηνιήο θαη ηεο Αζίαο πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα 
ηελ απφθηεζε ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ ηεο Shell. 
Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ε 
νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ησλ ρεξζαίσλ θνηηαζκάησλ 
ηεο Shell ζηελ Αίγππην ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη, δε-
δνκέλσλ ησλ ρακειψλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ 
θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ αξθεηά 
καθξνρξφλησλ δηαδηθαζηψλ θξαηηθψλ εγθξίζεσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. Θπκίδνπκε 
φηη ν φκηινο Shell έρεη εμαγγείιεη απφ ηνλ Οθηψβξην 
2019 φηη πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ δηα-
ζέηεη γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ζηε Γπηη-
θή Έξεκν, κε ζθνπφ λα επηθεληξσζεί ζηελ επέθηαζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ αλάπηπμεο ππεξάθηησλ θνηηαζκά-
ησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην. εκεησηένλ φηη ε 
Shell δηαζέηεη ζήκεξα κεξίδηα ζε 19 ζπκβάζεηο αλάπηπ-
μεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπ-
ηηθή Έξεκν. Ο φκηινο Shell έρεη αλαζέζεη ηελ πψιεζε 
ησλ σο άλσ κεξηδίσλ ζηε δηεζλή επελδπηηθή ηξάπεδα 
Citigroup, πξνζδνθψληαο λα αληιήζεη έζνδα ζπλνιηθνχ 
χςνπο πεξίπνπ $1 δηζ.        
 

ΔΜΠΟΡΗΟ 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δηεπζεηεί νθεηιέο απφ εμα-
γσγηθέο επηδνηήζεηο 
ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη 
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζαλ φηη ππνγξάθεθαλ 
ζπκθσλίεο γηα ηε δηεπζέηεζε –εληφο πεξηφδνπ πεληαεηίαο
- των οφειλών τος κπάτοςρ ππορ 32 εγσώπιερ και ξένερ 
επηρεηξήζεηο απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. Καηά ηα ζρεηη-
θά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ζα 
ιάβνπλ ηηο απνδεκηψζεηο απφ ην θξάηνο θαη, ζε αληάι-
ιαγκα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε 
λέεο εγθαηαζηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο, ή λα πξνβνχλ ζε 
επεθηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Με-
ηαμχ ησλ 32 ελ ιφγσ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη νη LG 
Electronics, Hero, Nile Linen Group, Nile Holding Co. 
for Development and Investment, El Tayseer θαη Dice 
Sport and Casual Wear. Όπσο  έρεη ζεκεηψζεη ν νηθνλν-
κηθφο Σχπνο, ην θξάηνο έρεη κέρξη ηψξα απνδεκηψζεη 75 
εηαηξείεο γηα νθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, θαηα-
βάιινληαο ζπλνιηθά EGP790 εθαη., ελψ έρεη ππνγξάςεη 
ζπκθσλίεο κε 67 αθφκε κεγάινπο εμαγσγείο γηα παξνρή 
ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ EGP6 δηζ. εληφο πεληαεηίαο,  

κε αληάιιαγκα ηελ απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ δηε-
λέξγεηα επελδχζεσλ. 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ζρεηηθά 
ζρφιηα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ θαηαζθεπ-
αζηή ζλαθ Edita θαη πξνέδξνπ ηνπ αηγππηηαθνχ ζπκβνπ-
ιίνπ εμαγσγέσλ ηξνθίκσλ θ. Berzi, ζχκθσλα κε ηα νπνί-
α «νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο νθείινληαη εμαγσγηθέο επηδν-
ηήζεηο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηε δηαδηθαζία δηεθδίθεζήο 
ηνπο, ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, παξά ηελ πξφζθαηε 
πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο γηα δηεπζέηεζε ησλ θξαηη-
θψλ νθεηιψλ πξνο ηνπο εμαγσγείο». Καηά ηνλ θ. Berzi, 
ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο εμαγσγείο 
ηξνθίκσλ ππεξβαίλεη ηηο EGP3 δηζ.   
 
Μείσζε ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέ-
ζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Marketing 
Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρε-
κάησλ εκθαλίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 κεησκέλεο 
θαηά 5,7% ζε εηήζηα βάζε, ζην επίπεδν ησλ 183 ρηι. 
κνλάδσλ, έλαληη 194 ρηι. κνλάδσλ ην 2018. Καηά ηνλ 
AMIC, νη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ην 2019 
εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 13% ζε εηήζηα βάζε, ελψ 
νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 27% θαη θνξ-
ηεγψλ θαηά 9%, αληίζηνηρα. Ωο πιένλ δεκνθηιήο κάξθα 
απηνθηλήησλ (ΗΥ θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο) ζηελ εγ-
ρψξηα αγνξά, απφ άπνςε φγθνπ πσιήζεσλ ην 2019, α-
λαθεξχρζεθε ε Chevrolet, αληηπξνζσπεχνληαο ην 23% 
ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηε Nis-
san (κεξίδην 11,7%) θαη ηε Hyundai (κεξίδην 9,7%).  
 
Καιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο 3,18 εθαη. feddans ζηηαξηνχ 
ην έηνο 2019/20 
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, εθηάζεηο 
3,18 εθαη. feddans θαιιηεξγήζεθαλ κε ζηηάξη ζηελ Αίγπ-
πην θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, 2019/20, 
έλαληη 3,16 εθαη. feddans θαηά ηελ πεξίνδν 2018/19, 
θάησ σζηφζν απφ ην θεηηλφ ζηφρν γηα θαιιηεξγήζηκεο 
εθηάζεηο ζηηαξηνχ 3,5 εθαη. feddans.  
Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε 
εμάιινπ φηη ε Αίγππηνο ζα εμαθνινπζήζεη λα δέρεηαη 
εηζαγφκελα θνξηία ζηηαξηνχ κε επίπεδα πγξαζίαο έσο 
13,5% έσο ηνλ Απξίιην 2021, αθνχ πξνεθηάζεθε ε ηζρχο 
ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο απφ ην Φεβξνπάξην 2017, ην νπνί-
ν είρε ήδε αλαλεσζεί δχν θνξέο έσο ηψξα, ην 2018 θαη 
ην 2019.  
 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δηεπζεηεί νθεηιέο απφ εμα-
γσγηθέο επηδνηήζεηο (ζπλέρεηα) 
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βην-
κεραλίαο θα Gamea δήισζε φηη νη εμαγσγηθέο επηρεηξή-
ζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο νθείιεη ιηγφηεξν απφ EGP5 
εθαη. απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, πξφθεηηαη λα απνδεκη-
σζνχλ άκεζα θαη πιήξσο. Δπηπιένλ, ηα Τπνπξγεία Οηθν-
λνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλακέλεηαη λα 
θαηαβάινπλ εληφο ηνπ ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο 
πξφζζεην πνζνζηφ 10% επί ησλ ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ 
νθεηιψλ πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο, ζχκθσλα κε 
ηε ζρεηηθή εμαγγειία ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly 
(ζεκ: ήδε έρεη θαηαβιεζεί πξφζθαηα πνζνζηφ 10%). Ζ 
θα Gamea αλέθεξε επίζεο φηη νη αηγππηηαθέο Αξρέο 
έρνπλ θαηαβάιεη ήδε –κε βάζε ην παιαηφηεξν ζεζκηθφ  
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πιαίζην- θνλδχιηα νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζε-
σλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP924 εθαη. ζε πεξίπνπ 1.100 
επηρεηξήζεηο, ελψ θαηά ηελ παξνχζα θάζε έρνπλ ππνγξα-
θεί ζπκθσλίεο δηεπζέηεζεο, εληφο ηεο πξνζερνχο πεληαε-
ηίαο, ησλ θξαηηθψλ νθεηιψλ πξνο 67 κεγάιεο εμαγσγηθέο 
επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP6 δηζ., ππφ ηελ πξνυ-
πφζεζε απφ πιεπξάο ηνπο πινπνίεζεο λέσλ επελδχζεσλ. 
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί επξσπατθήο έξεπλαο anti-
dumping γηα πξντφληα εξγνζηαζίνπ ζην νπέδ 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ ζε έξεπλα πνπ έρεη μεθηλήζεη ε Δπξ. Δπη-
ηξνπή ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ γπάιηλσλ η-
λψλ (“fiberglass”) πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αίγππην 
απφ θηλεδηθή βηνκεραληθή κνλάδα ε νπνία είλαη εγθαηε-
ζηεκέλε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ. θνπφο ηεο 
έξεπλαο είλαη ε ελδερφκελε επηβνιή δαζκψλ anti-
dumping ζηα ελ ιφγσ πξντφληα απφ ηελ Δ.Δ., ζε ζπλέρεη-
α θαηαγγειηψλ απφ επξσπατθέο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ 
γπαιηνχ, φηη ν θηλεδηθφο βηνκεραληθφο φκηινο Jushi, ν 
νπνίνο απνιακβάλεη θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 
έρεη δεκηνπξγήζεη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Οη-
θνλνκηθή Εψλε νπέδ απφ ην έηνο 2012, επεθηείλνληάο 
ηηο κάιηζηα απφ ην έηνο 2016, κε ζηφρν λα επσθειεζεί 
ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ θαη λα εμάγεη ηα 
αηγππηηαθά πξντφληα ηεο ζηελ Δπξψπε, ζε ηηκέο πνιχ 
ρακειφηεξεο εθείλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε 
ηελ νπηηθή ησλ επξσπατθψλ Αξρψλ, ε σο άλσ έξεπλα 
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγει-
ζνχλ νη αζέκηηεο θηλεδηθέο πξαθηηθέο αθφκε θαη ζε επίπε-
δν ΠΟΔ, κε ζθνπφ ηελ πάηαμε κεζνδεχζεσλ παξνρήο 
θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο θηλεδηθψλ ζπκθε-
ξφλησλ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο θηλεδη-
θήο επηθξάηεηαο. 
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί θνξπθαίαο παγθνζκίσο ζέζεο Αη-
γχπηνπ σο εμαγσγέα πνξηνθαιηψλ 
Δγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζην ηέινο Φεβξνπα-
ξίνπ αλαθέξζεθαλ ζε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ ζπκβνπιίνπ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θ. 
Demerdash, πνπ ηζρπξίζηεθε φηη «ε Αίγππηνο απνηέιεζε 
ην 2019 ην κεγαιχηεξν παγθνζκίσο εμαγσγέα πνξηνθα-
ιηψλ, μεπεξλψληαο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηελ Ηζπα-
λία». χκθσλα κε ηνλ θ. Demerdash, «νη αηγππηηαθέο 
εμαγσγέο πνξηνθαιηψλ πέξζη αλήιζαλ ζε 1,68 εθαη. ηφ-
λνπο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 38% ησλ παγθφζκησλ εμα-
γσγψλ πνξηνθαιηψλ ην 2019, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα 
αηγππηηαθά πνξηνθάιηα θεξδίδνπλ έδαθνο ηφζν ζηηο επ-
ξσπατθέο φζν θαη ζε άιιεο δηεζλείο αγνξέο, κε ηηο πσιή-
ζεηο ηνπο ζηελ Δπξψπε λα έρνπλ θαηαγξάςεη ην 2019 
άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 17%». Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 
αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 
ππεξεζίαο αγξνηηθήο θαξαληίλαο ηνπ αηγππηηαθνχ Τ-
πνπξγείνπ Γεσξγίαο, θ. El-Attar, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 
«θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πνξην-
θαιηψλ ην 2019 έπαημε ε κείσζε ησλ ειέγρσλ πνπ δηε-
λεξγνχλ νη επξσπατθέο ηεισλεηαθέο Αξρέο θαηά ηελ εη-
ζαγσγή ησλ αηγππηηαθψλ πνξηνθαιηψλ, πνπ νθείιεηαη 
θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ». χκθσλα 
κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε 
Αίγππηνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζε παγθφ- 

ζκηα θιίκαθα παξαγσγφ πνξηνθαιηψλ, πίζσ απφ ηηο Βξα-
δηιία, Ηλδία, Κίλα, Μεμηθφ, ΖΠΑ θαη Ηζπαλία.       
 
Μεξίδηα αγνξάο «έμππλσλ» θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ 
αηγππηηαθή αγνξά 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζη-
ζκέλα ζε ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο πιαηθφξκαο ζηαηηζηηθψλ 
δηαδηθηχνπ StatCounter, θαηά ην κήλα Γεθέκβξην 2019 ε 
πξνπνξεπφκελε θνξεαηηθή Samsung θαηείρε κεξίδην 
31,4% ζηελ αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ ηειε-
θψλσλ (“Smartphones”), έλαληη κεξηδίνπ 37,7% ηνλ Ηα-
λνπάξην 2019. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε θηλεδηθή 
Huawei, κε κεξίδην 24,1% ην Γεθέκβξην 2019, έλαληη 
18,8% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, ελψ ε θηλεδηθή Oppo θαηέ-
ιαβε ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 10,4% επί ησλ πσιήζε-
σλ “Smartphones” ζηελ Αίγππην ην Γεθέκβξην, έλαληη 
7,6% ηνλ Ηαλνπάξην 2019. Σελ ηέηαξηε ζέζε ηνπ κεξηδί-
νπ πσιήζεσλ ζηελ Αίγππην θαηέιαβε ε ακεξηθαληθή 
Apple, κε κεξίδην 9,6% ηεο αγνξάο ην Γεθέκβξην, έλαληη 
8,8% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, ελψ ζηελ πέκπηε ζέζε αθν-
ινχζεζε ε θηλεδηθή Xiaomi κε κεξίδην 5,7% ησλ πσιή-
ζεσλ ην Γεθέκβξην, έλαληη 3,4% ηνλ Ηαλνπάξην 2019. Ζ 
επίζεο θηλεδηθή Infinix θαηεηάγε έθηε φζνλ αθνξά ην 
κεξίδηφ ηεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ, 
κε κεξίδην 5,1% ην Γεθέκβξην, έλαληη 5% ηνλ Ηαλνπάξην 
2019. 
 
ηξαηεγηθά απνζέκαηα ζηηαξηνχ, δάραξεο γηα 5 κή-
λεο δηαζέηεη ε Αίγππηνο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πξν-
κεζεηψλ θ. Meselhy ζην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξα-
θηνξείν ΜΔΝΑ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο δηαζέηεη ζηξαηε-
γηθά απνζέκαηα ζηηαξηνχ πνπ επαξθνχλ γηα 4,7 κήλεο, 
θαζψο θαη δάραξεο πνπ επαξθνχλ γηα 5,3 κήλεο. Καηά 
ηνλ θ. Meselhy, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζθνπεχεη λα πξν-
κεζεπηεί 4 εθαη. ηφλνπο ζηηαξηνχ θαηά ηελ πξνζερή θαι-
ιηεξγεηηθή πεξίνδν, ε νπνία μεθηλά ζηα κέζα Απξηιίνπ, 
ελψ παξάιιεια αλαδεηά εγρψξηεο ηδησηηθέο βηνκεραλίεο 
πνπ ζα θιεζνχλ λα θαιχςνπλ ην έιιεηκκα ζηελ εγρψξηα 
παξαγσγή δάραξεο, χςνπο πεξίπνπ 700 ρηι. ηφλσλ. ε-
κεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα εηήζηα παξαγσγή ηεο Αηγχ-
πηνπ ζε δάραξε αλέξρεηαη ζε 2,3 εθαη. ηφλνπο, ελψ ε 
θαηαλάισζε εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 3,2 εθαη. ηφλνπο, 
ζχκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο. χκθσλα ηέινο 
κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
νη ζπλνιηθέο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε ζηηάξη 
θαηά ηελ πεξίνδν 2019/20 αλήιζαλ ηειηθά ζε 3,4 εθαη. 
feddans.  
 
Πξσζππνπξγηθφ δηάηαγκα γηα εηζαγσγηθφ θαζεζηψο 
Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 
φηη ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εμέδσζε δηάηαγκα νξί-
δνληαο ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψ-
λεο νπέδ αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ ξπζκί-
ζεσλ φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ επηρεη-
ξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, 
ζε κία πξνζπάζεηα επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε 
δηαθίλεζε αγαζψλ εληφο ηεο Εψλεο. 
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Οη εηζαγσγέο απφ Κίλα ζηνηβάδνληαη ζηα αηγππηηαθά 
ιηκάληα 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 
φηη θνξηία θηλεδηθήο πξνέιεπζεο ζηνηβάδνληαη ζηα αηγπ-
πηηαθά ιηκάληα, εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο επηδε-
κίαο θνξνλατνχ, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Κίλα. Απνηέιε-
ζκα ηνπ σο άλσ θαηλνκέλνπ είλαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ 
νξηζκέλσλ θηλεδηθψλ αγαζψλ, θπξίσο ειεθηξηθψλ ζπ-
ζθεπψλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Καηά 
ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο αηηεκάησλ απφ ηα 
κέζα Φεβξνπαξίνπ γηα ηελ επίζπεπζε ηνπ εθηεισληζκνχ 
εκπνξεπκάησλ πξνέιεπζεο Κίλαο, ν νπνίνο θαζπζηεξεί 
εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ. 
 
ηα $3,45 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ην 
Γεθέκβξην 2019 
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηη-
θήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο 
Αηγχπηνπ ην Γεθέκβξην 2019 ζπξξηθλψζεθε θαηά 10,8% 
ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,45 δηζ. έλαληη $3,87 
δηζ. ην Γεθέκβξην 2018. Καηά ηελ CAPMAS, ην Γεθέκ-
βξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 
0,5% ζην επίπεδν ησλ $2,59 δηζ. έλαληη $2,57 δηζ. ην 
Γεθέκβξην 2018, ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 
6,2%, ζην επίπεδν ησλ $6,04 δηζ., έλαληη $6,44 δηζ. ην 
Γεθέκβξην 2018. Αμηφινγεο απμήζεηο θαηαγξάθεθαλ ην 
Γεθέκβξην 2019 ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο αξγνχ πεηξε-
ιαίνπ (+10,9%), εηνίκσλ ελδπκάησλ (+1,9%), πιαζηηθψλ 
ζε αξρηθέο κνξθέο (+27,6%) θαη λσπψλ θξνχησλ 
(+7,4%). Αληίζηνηρα, απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ηα ζηνη-
ρεία ηεο CAPMAS δείρλνπλ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ πξν-
τφλησλ πεηξειαίνπ ην Γεθέκβξην 2019 θαηά 40,6%, θα-
ζψο θαη ησλ εηζαγσγψλ πξψησλ πιψλ γηα ηε ραιπβνπξ-
γία θαηά 8,4%, ζηηαξηνχ θαηά 14,4% θαη θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ θαηά 12,9%. 
 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
Αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί γηα πξνζηαζία ηεο αηγππηη-
αθήο ραιπβνπξγίαο 
ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, εηδηθή θξαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 
επηηξνπή (State Commissioners Authority) ζε έθζεζή ηεο 
αλαθνξηθά κε ηα πεξζηλά κέηξα επηβνιήο πξνζηαηεπηη-
θψλ δαζκψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ζηνλ εηζαγφκελν ράιπ-
βα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ 16% ζηα εηζαγφκελα 
ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, ζην πιαί-
ζην ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην 
εμσηεξηθφ, ζπληζηά ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην 
ηεο ρψξαο λα απνθαλζεί αξλεηηθά ζε αίηεκα 22 εγρψξη-
σλ ραιπβνπξγηψλ γηα αθχξσζε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ. Ζ 
σο άλσ επηηξνπή έθξηλε φηη ε πηνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ 
κέηξσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ήηαλ απαξαίηεηε, 
δεδνκέλνπ φηη ππήξμαλ αζξφεο εηζαγσγέο ραιπβνπξγη-
θψλ απφ ην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο έζεζαλ ζε θίλδπλν ηε 
βησζηκφηεηα ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο. Όπσο ζεκείσ-
ζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αλψηαην δηνηθεηηθφ 
δηθαζηήξην πνπ επξφθεηην λα ζπλεδξηάζεη γηα ηελ ελ ιφ-
γσ ππφζεζε ζηηο 22/2, αλέβαιε ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθα-
ζεο έσο ηηο 23 Μαΐνπ.  

Ο φκηινο Bombardier πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξ-
γία εξγνζηαζίνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ 
Όπσο δήισζε πξφζθαηα ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθν-
ξψλ θ. El Wazir, ν θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο 
Bombardier ελδηαθέξεηαη λα θαηαζθεπάζεη εξγνζηαζηα-
θή κνλάδα, εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ νπέδ, γηα 
ηελ παξαγσγή ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ δχν γξακκψλ 
«κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”), πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέ-
ζνπλ ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ (6th of October 
City) κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Καηά ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε λέα κνλάδα αλακέλεηαη λα παξάγεη πιη-
θφ γηα ζηδεξνδξφκνπο θαη κεηξφ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο θαη ηελ εμαγσγή 
ζε άιιεο αθξηθαληθέο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη ε Bom-
bardier αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ησλ    
θπξίσλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ γξακκψλ «κνλήο ηξν-
ρηάο» θαηά ην πξψην ηξίκελν 2020, θαζψο θαη ηε ζπλαξ-
κνιφγεζή ηνπο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Θπκίδνπκε φηη ηνλ 
Αχγνπζην 2019 ππεγξάθε ε –ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- 
ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλν-
πξαμίαο Bombardier-Orascom-Arab Contractors γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξν-
ρηάο», πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. 
 
Απφζπξζε θνηλνπξαμίαο απφ έξγν βηνκεραληθήο δψ-
λεο ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna 
Όπσο αλέθεξε πνιχ πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
θνηλνπξαμία ππφ ην κεγάιν αηγππηηαθφ θαηαζθεπαζηηθφ 
φκηιν αμηνπνίεζεο γαηψλ βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ Polaris 
Parks, ζηελ νπνία κεηέρνπλ επίζεο νη φκηινη ARDIC for 
Real Estate θαη SIAC Holding, αθχξσζε ζχκβαζε κε ηελ 
Αξρή ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ γηα ηε δεκηνπξγία 
λέαο βηνκεραληθήο δψλεο ζε έθηαζε 5,5 εθαη. ηεηξ. κέ-
ηξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna. Ωο αηηία γηα ηελ α-
πφζπξζε ηεο θνηλνπξαμίαο αλαθέξζεθε ε θαζπζηέξεζε 
πνπ ζεκεηψζεθε απφ πιεπξάο αηγππηηαθνχ θξάηνπο  ζηελ 
παξαρψξεζε ηεο γεο. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηελ αλά-
πηπμε ηεο ελ ιφγσ βηνκεραληθήο δψλεο είρε νξηζηηθνπνη-
εζεί ην 2017. Ο επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο 
νπέδ, θ. Zaki, δηέςεπζε αλσηέξσ αηηία απφζπξζεο ηεο 
θνηλνπξαμίαο απφ ην έξγν, ηζρπξηδφκελνο φηη ε Polaris 
ήζειε λα επηθεληξσζεί ζε αλάινγν θαηαζθεπαζηηθφ βην-
κεραληθφ project πνπ έρεη αλαιάβεη ζηελ πεξηνρή Sadat 
City.    
 
πκθσλία Αηγχπηνπ κε ακεξηθαληθφ θαηαζθεπαζηηθφ 
φκηιν Bechtel γηα λέν ζπγθξφηεκα πεηξνρεκηθψλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξη-
ζψξην ηεο θεηηλήο δηεζλνχο έθζεζεο EGYPS, ν επηθεθα-
ιήο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ πεηξνρεκηθψλ βηνκεραληψλ 
(ECHEM) θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ κεγάινπ ακε-
ξηθαληθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Bechtel ππέγξαςαλ 
ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ζπγθξνηήκαηνο δηπιη-
ζηεξίσλ θαη παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ ζηελ Οηθνλνκηθή 
Εψλε ηνπ νπέδ, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $6,7 
δηζ. Καηά ηε ζπκθσλία, ε ECHEM πξφθεηηαη λα δηεμάγεη 
αλαιπηηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ γηγαληηαίνπ 
project, ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλή ηερληθή εηαηξεία, ελψ ν 
φκηινο Bechtel πξφθεηηαη λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδνηή-
ζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηξαπεδηθά ηδξχκα-
ηα θαη δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο. Όπσο ζε-
κείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ECHEM έρεη ήδε  
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νινθιεξψζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο γηα ην project, 
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Bechtel θαη ηνπο ηηαιηθνχο νκίινπο 
Technip θαη Saipem. 
 
Κηλεηηθφηεηα ζηνλ θιάδν εμνξχμεσλ κεηά ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηεο λέαο λνκνζεζίαο  
Λίγν θαηξφ κεηά ηε δεκνζίεπζε, ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, 
ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα 
ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ (“Mineral Resources Act”), ε νπνί-
α είρε θπξσζεί απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ηνλ Αχγνπζην 
2019, παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηνλ ελ ιφγσ 
εγρψξην θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνο ην ηέινο Φε-
βξνπαξίνπ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ελέθξηλε ηελ αίηεζε ηεο 
–εδξεχνπζαο ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά- Aton Re-
sources γηα ιήςε άδεηαο έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηα-
ζκάησλ ρξπζνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Hanama, ζηελ Αλαην-
ιηθή Έξεκν, γηα πεξίνδν 20 εηψλ κε δπλαηφηεηα αλαλέσ-
ζεο 10 αθφκε εηψλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκν-
ζηεχκαηα, ε άδεηα πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ε Aton Re-
sources είλαη ε πξψηε πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ην αηγππηηα-
θφ θξάηνο έπεηηα απφ 15 ρξφληα, ελψ ε θαλαδηθή εηαηξεί-
α ζα απνθηήζεη επίζεο δηθαηψκαηα γηα δηεμαγσγή εξεπ-
λψλ γηα ρξπζφ ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο Abu Mara-
wat, βνξείσο ησλ ρξπζνξπρείσλ ηνπ Sukari, ζηελ πεξην-
ρή Marsa Alam ζηα λφηηα ηεο ρψξαο. Ο νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο αλέθεξε φηη, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη 
εθδνζεί, ε άδεηα πνπ εγθξίζεθε γηα ηελ Aton Resources, 
πξφθεηηαη λα πεξάζεη απφ δηαδηθαζία πξφζζεησλ θπβεξ-
λεηηθψλ εγθξίζεσλ ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπη-
κφηεηαο θαη άιισλ ηερληθψλ θαθέισλ πνπ έρεη ππνβάιεη 
ε θαλαδηθή εηαηξεία, θαζψο θαη λα πξνεγεζεί ε έθδνζε 
ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο πξάμεο πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην 
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη ην θνηλνβνχιην ηεο Αηγχπηνπ.     
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγπ-
πηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα πξνθεξχμεη δηεζλή δηαγσ-
ληζκφ ζηηο 15 Μαξηίνπ, κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε εξ-
γαζηψλ έξεπλαο γηα ρξπζφ θαη άιια νξπθηά ζηελ Αλαην-
ιηθή Έξεκν, ζε ζπλνιηθή έθηαζε 56 ηεηξ. ρικ. χκθσλα 
κε ην ζρεδηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ε πξνζε-
ζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ 
δηαγσληζκνχ –πνπ είλαη ν πξψηνο κεηά ην 2017 φζνλ 
αθνξά ηελ έξεπλα γηα θνηηάζκαηα ρξπζνχ- ζα είλαη ζηα 
κέζα Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα εμάιινπ κε ζρε-
ηηθή δήισζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-
Molla, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα πξνθεξχζζεη 
ζε ηαθηηθή βάζε –αλά ηεηξάκελν- δηεζλείο δηαγσληζκνχο 
γηα έξεπλα ρξπζνχ, ελψ φπσο δηεπθξίληζε ν Τπνπξγφο, 
«εηαηξείεο νη νπνίεο ζε παξειζφληεο δηαγσληζκνχο δελ 
ππέβαιαλ ζνβαξέο πξνζθνξέο, δελ πξφθεηηαη λα ιακβά-
λνληαη ππφςε». χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ 
νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ν επηθείκελνο δηαγσληζκφο ηνπ 
Μαξηίνπ αλακέλεηαη λα παίμεη ξφιν «βαξφκεηξνπ» ζρε-
ηηθά κε ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο πξφζθαηεο αλακφξθσζεο 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε νξπθηψλ 
πφξσλ, πνπ έγηλε κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ αιιά 
θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ ζηνλ αλσηέξσ ηνκέα. 
 

Σξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο βηνκεραληθέο 
άδεηεο εληζρχνπλ ην ξφιν ησλ ζηειερψλ ηεο IDA 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δ-
κπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, σο απνηέιεζκα ηξνπνπνηήζεσλ 
πνπ έγηλαλ πξφζθαηα ζηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο βηνκεραληθέο άδεηεο (“Industrial 
Permits Act”), νη δηεπζπληέο –ή νη απφ απηνχο εμνπζηνδν-
ηεκέλνη ππάιιεινη- ησλ θαηά ηφπνπο θαηαζηεκάησλ ηεο 
Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) ζα έρνπλ αξκν-
δηφηεηα ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο 
αδεηψλ ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, έσο φηνπ νη ε-
κπιεθφκελνη βηνκεραληθνί επελδπηέο νινθιεξψζνπλ ηελ 
ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε νξηζηηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο. 
χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θα 
Gamea, ε αλσηέξσ απφθαζε –ε νπνία πξφθεηηαη λα δε-
κνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα- ειήθζε κε ην ζθε-
πηηθφ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξ-
γία λέσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο πξνζέι-
θπζεο επελδχζεσλ ζηνλ εγρψξην θιάδν κεηαπνίεζεο.  
 
Δγρψξηα παξαγσγή ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ πξν-
γξακκαηίδεηαη γηα ην Ννέκβξην 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ηξαηη-
σηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 
ζρεδηάδεη λα μεθηλήζεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή ειεθηξη-
θψλ ιεσθνξείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν 
Foton Motor, ηνλ πξνζερή Ννέκβξην. εκεηψλεηαη φηη, 
κε βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ε Αίγππηνο κε 
ηελ σο άλσ θηλεδηθή βηνκεραλία νρεκάησλ, πξνγξακκα-
ηίδεηαη ε ζπκπαξαγσγή, εγρσξίσο, 2.000 ειεθηξηθψλ 
ιεσθνξείσλ έσο ην έηνο 2023. Καηά ηνλ θ. El Assar, ην 
Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο έρεη ζπλάςεη ρσξη-
ζηή ζπκθσλία κε ηελ επίζεο θηλεδηθή απηνθηλεηνβηνκε-
ραλία Geely, γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή ειεθηξνθίλεησλ 
νρεκάησλ, ρσξίο σζηφζν λα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο 
ιεπηνκέξεηεο ή θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.   
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Δπαλαπξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα πξνκήζεηα 25 ζπξ-
κψλ κεηξφ 
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ 
Φεβξνπαξίνπ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ επαλαπξνθε-
ξχζζεη ην δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα 25 ζπξκψλ γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ηέηαξηεο γξακκήο ηνπ κε-
ηξφ Καΐξνπ, θαζψο ζην πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ δηα-
γσληζκνχ ππνβιήζεθε κφιηο κία πξνζθνξά, απφ ηνλ ηα-
πσληθφ φκηιν Mitsubishi Corporation. Καηά ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε πξνζθνξά ηεο Mitsubishi, ε νπνία είρε 
ππνβιεζεί ηνλ Ηαλνπάξην, θνζηνινγνχζε έθαζην ζπξκφ 
ζηα €15 εθαη., κε ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηνπο 25 ζπξκνχο 
ζηα €375 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Mitsubishi δξα-
ζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 4 
ηνπ κεηξφ Καΐξνπ (νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα 
μεθηλήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ), απφ θνηλνχ 
κε ηνλ εγρψξην θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Orascom Con-
struction.   
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Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαβάιιεη ην έξγν θαηα-
ζθεπήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο 
Δι Αιακέηλ – Ain Sokhna 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 
φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ απνθάζηζε λα 
αλαβάιεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ζηδεξν-
δξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηηο 
πεξηνρέο Δι Αιακέηλ –ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο ρψ-
ξαο- θαη Ain Sokhna –ζηνλ Κφιπν νπέδ- εμαηηίαο ηνπ 
πςεινχ ηνπ θφζηνπο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγεί-
νπ, ππφ εμέηαζε βξίζθνληαη αθφκε νη πξνζθνξέο δχν 
θνηλνπξαμηψλ, ησλ νπνίσλ εγνχληαη θηλεδηθέο εηαηξείεο 
(νη China Civil Engineering Construction Corporation-
CCECC θαη China Railway Construction Corporation 
Limited-CRCC ζηελ πξψηε θαη China Railway Engineer-
ing Corporation-CREC θαη China State Construction En-
gineering ζηε δεχηεξε), νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ν-
πνίσλ, ζεκεησηένλ, ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξα-
θέο ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ην ζρέ-
δην θαηαζθεπήο ηεο ελ ιφγσ ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 
πςειήο ηαρχηεηαο κεηαμχ  Ain Sokhna θαη Δι Αιακέηλ 
έρεη εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο $8,5 δηζ.  
 
Απμεκέλα ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ηνλ Ηαλνπά-
ξην 2020 
Σα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα, 
ζην επίπεδν ησλ $497,1 εθαη. ην κήλα Ηαλνπάξην ηξέρν-
ληνο έηνπο, θαηά 6,1% ή $28,4 εθαη., έλαληη ηνπ Ηαλνπα-
ξίνπ 2019, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε πξφ-
ζθαηα ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο, θ. Rabie. 
Καηά ηελ ίδηα πεγή, ηνλ Ηαλνπάξην 2020 δηήιζαλ 1.645 
πινία απφ ηε Γηψξπγα, κε ζπλνιηθά θνξηία 105.700 ηφ-
λσλ, έλαληη 1.516 πινίσλ πνπ είραλ δηέιζεη απφ ηε Γηψ-
ξπγα ηνλ Ηαλνπάξην 2019.  
 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζε ζπδεηήζεηο γηα ρξεκαην-
δφηεζε νδηθνχ άμνλα Καΐξνπ-Αζνπάλ 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηα-
θνξψλ θ. El Wazir, ην αηγππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη ζε 
ζπλνκηιίεο κε ηελ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο 
(AfDB) κε ζθνπφ ηελ άληιεζε δαλείνπ χςνπο $1,5 δηζ. 
(πεξίπνπ EGP22,5 δηζ.) γηα ηελ ελ κέξεη ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο θαηαζθεπήο νδηθνχ άμνλα Καΐξνπ-Αζνπάλ, ζπλνιη-
θνχ κήθνπο 1.155 ρικ., εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφ-
ζηνπο EGP30 δηζ. Όπσο ζεκείσζε ν θ. El Wazir, ην αη-
γππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο 
ηνπ δηθηχνπ απηνθηλεηνδξφκσλ κε έκθαζε ζηελ Άλσ 
Αίγππην, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο πα-
λαθξηθαληθνχ άμνλα νδηθψλ θαη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθν-
ξψλ πνπ ζα ζπλδέεη ην Κάηξν κε ην Cape Town ηεο Ν. 
Αθξηθήο. Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζε επηθείκελε νιν-
θιήξσζε, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, ηνπ ζθέινπο θαηαζθεπήο 
απηνθηλεηνδξφκνπ κεηαμχ Καΐξνπ θαη Minya, επελδπηη-
θνχ θφζηνπο EGP7 δηζ. θαη ζηελ ελ ζπλερεία επέθηαζε 
ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ νδηθψλ 
ζπλδέζεσλ κεηαμχ Λνχμνξ-Αζνπάλ θαη Αζνπάλ-Abu 
Simbel. 

ΣΟΤΡΗΜΟ 
Φφβνη γηα πιήγκα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο Αηγχ-
πηνπ απφ ηελ επηδεκία θνξνλατνχ 
Ο εγρψξηνο Σχπνο, ζην πξψην ήκηζπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, 
επηθαινχκελνο θιαδηθέο πεγέο, εμέθξαζε θφβνπο αλαθν-
ξηθά κε ηελ ελδερφκελε κείσζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξη-
ζκνχ ζηελ Αίγππην εμαηηίαο ηεο –έρνπζαο πξνζιάβεη 
δηεζλείο δηαζηάζεηο- επηδεκίαο θνξνλατνχ. Καηά νξηζκέ-
λεο εθηηκήζεηο, ε εμάπισζε ηνπ ηνχ εθηηκάηαη φηη ζα επη-
θέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα εηζεξρφκελα ηνπξηζηηθά 
ξεχκαηα, θπξίσο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Άπσ Α-
λαηνιήο, απφ φπνπ ε Αίγππηνο θηινδνμνχζε λα πξνζει-
θχζεη πεξί ηνπο 600 ρηι. ηνπξίζηεο θέηνο.   
 
Αλακελφκελα εγθαίληα ηνπ θεληξηθνχ μελνδνρείνπ St. 
Regis Cairo απφ ηνλ φκηιν Diar 
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν θα-
ηαξηλψλ ζπκθεξφλησλ θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Diar 
πξνηίζεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο λα εγθαηληάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαθαηληζκέλνπ 
μελνδνρείνπ St. Regis Cairo –ηδηνθηεζίαο ηεο αιπζίδαο 
Marriott- ζην Νείιν, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ηε ζρεηη-
θή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην με-
λνδνρείν. Όπσο θαηέγξαςαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 
ην αλαθαηληζκέλν μελνδνρείν ήηαλ έηνηκν λα μεθηλήζεη 
λα ιεηηνπξγεί απφ ην Μάξηην 2018, σζηφζν ηα εγθαίληά 
ηνπ θαζπζηέξεζαλ εμαηηίαο γξαθεηνθξαηηθψλ θαζπζηε-
ξήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ μελνδνρείν, δπλακη-
θφηεηαο 515 δσκαηίσλ, επηθάλεηαο 9,4 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ, 
έηπρε έξγσλ αλαθαίληζεο απφ ηνλ θαηαξηλφ φκηιν Diar 
ζε δηάζηεκα ηξηεηίαο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο $1,3 δηζ. 
 
Δπίζεκε έλαξμε βξεηαληθψλ ηνπξηζηηθψλ πηήζεσλ 
πξνο Sharm El-Sheikh 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο Φεβξνπαξί-
νπ, ζηελ επίζεκε επαλέλαξμε –ζηηο 23/2, κε πηήζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ νκίινπ TUI- ησλ πηήζεσλ βξεηαληθψλ ηνπ-
ξηζηηθψλ νκίισλ πξνο ην αηγππηηαθφ ζέξεηξν Sharm El 
Sheikh, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ ηέζζεξα ρξφληα πνπ 
ίζρπε ζρεηηθή απαγφξεπζε. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχ-
καηα, νη βξεηαληθέο πηήζεηο πξνο Sharm El Sheikh ζα 
δηεμάγνληαη 5 θνξέο ζε εβδνκαδηαία βάζε απφ ηα αεξν-
δξφκηα Gatwick, Μάληζεζηεξ θαη Μπέξκηγρακ, θαηά ηελ 
πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ-Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ν 
αηγππηηαθφο αεξνκεηαθνξέαο, EgyptAir, αλακέλεηαη λα 
ιεηηνπξγεί απ’ επζείαο πηήζεηο κεηαμχ αεξνδξνκίσλ Gat-
wick θαη Sharm El Sheikh. χκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο 
ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ε επαλέλαξμε ησλ 
απ’ επζείαο αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ βξεηαληθψλ 
αεξνδξνκίσλ θαη ηνπ ζέξεηξνπ ηνπ λνηίνπ ηλά αλακέλε-
ηαη λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ 
επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην ζε πεξίπνπ 600.000 εηεζίσο. 
Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2019, ε βξεηαληθή 
θπβέξλεζε είρε αλαθνηλψζεη ηελ –έπεηηα απφ πεξίνδν 
ηεηξαεηίαο- αλαζηνιή ηεο απαγφξεπζεο εθηέιεζεο επηβα-
ηηθψλ πηήζεσλ πξνο ην Sharm El Sheikh. εκεηψλεηαη 
φηη ε απαγφξεπζε βξεηαληθψλ πηήζεσλ charter πξνο ην 
Sharm El Sheikh είρε επηβιεζεί απφ ην ηέινο ηνπ 2015, 
ζε ζπλέρεηα ηεο ζπληξηβήο ξσζηθήο πηήζεο charter ζην 
ηλά, πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζην ηέινο Οθησβξίνπ εθείλνπ 
ηνπ έηνπο θαη είρε απνδνζεί ζε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
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ΟΤΓΑΝ 
Πνηλέο θπιάθηζεο ζε θπβεξλεηηθνχο & ηξαπεδηθνχο 
ππαιιήινπο γηα ζθάλδαιν εηζαγφκελσλ θαξκαθεπηη-
θψλ 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα αξρψλ Φεβξνπαξίνπ, ην πνη-
ληθφ δηθαζηήξην ηνπ Υαξηνχκ επέβαιε πνηλέο θπιάθηζεο 
θαη πξφζηηκα ζε 14 άηνκα, ζπγθεθξηκέλα ηξαπεδηθνχο 
ππαιιήινπο, ππαιιήινπο ηνπ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ θαξ-
κάθσλ, θαζψο θαη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνπο ζε εηαη-
ξείεο εηζαγσγέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ζρεηηθά κε 
ζθάλδαιν πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαζπαηάιεζε ζπλαιιάγ-
καηνο γηα εηζαγσγέο θαξκάθσλ. Οη ελ ιφγσ θαηαδηθα-
ζζέληεο είραλ θαηεγνξεζεί φηη παξαβίαζαλ ηε λνκνζεζία 
πεξί πξνκήζεηαο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο δηα ηεο πξνζθφ-
κηζεο ςεπδψλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή 
θαξκάθσλ, ζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ρψξα πιήηηεηαη 
απφ έληνλεο ειιείςεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ θαη θαξ-
καθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη πνηλέο θπιάθηζεο, νη νπνίεο 
αθνξνχζαλ 4 ηδηνθηήηεο εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
έθζαζαλ ηα 6 έηε, ελψ ηα ζπλνιηθά επηβιεζέληα πξφζηη-
κα γηα φινπο ηνπο θαηαδηθαζζέληεο αλέξρνληαη ζε πεξί-
πνπ $1 εθαη.  
 
Πφιεκνο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζην νπδάλ 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηνπ 
νπδάλ θ. Al-Badawi ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ε ζνπδα-
ληθή θπβέξλεζε νξγαλψλεη πιεηζηεξηαζκφ κε ζθνπφ ηε 
ξεπζηνπνίεζε ησλ παξάλνκα θηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζηειερψλ ηνπ εθδησρζέληνο θαζεζηψηνο Al 
Bashir, ηα νπνία θαηαζρέζεθαλ απφ ηηο Αξρέο κεηά ηελ 
πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο. Καηά ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκη-
θψλ, «ε ελ ιφγσ δεκνπξαζία ζα πιεξνί ηηο δηεζλψο ηζρχ-
νπζεο πξνδηαγξαθέο», ελψ «ηα θεθάιαηα πνπ ζα ζπγθε-
ληξσζνχλ ζα κεηαθεξζνχλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε θξαηηθή επηηξνπή θαηά ηεο δηαθζνξάο 
δηέιπζε ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηφζν ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηνπ νπδάλ, φζν θαη 11 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 
ηεο ρψξαο, ελψ δηέηαμε ηελ απφιπζε 9 αλψηαησλ ηξαπε-
δηθψλ ζηειερψλ, ιφγσ δηαζπλδέζεψλ ηνπο κε ην θαζε-
ζηψο Al Bashir.   
 
Δληείλνληαη νη ειιείςεηο ζε θαχζηκα, ηξφθηκα θαη ςσ-
κί ζην νπδάλ 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζεκεηνχκελεο ζν-
βαξφηαηεο ειιείςεηο θαπζίκσλ, βαζηθψλ ηξνθίκσλ θαη 
ςσκηνχ ζην Υαξηνχκ θαη ηηο ππφινηπεο κεγάιεο πφιεηο 
ηνπ νπδάλ, νη νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Φεβξνπαξίνπ δηαθνπέο ζηε ξνή ησλ εγρψξησλ κεηα-
θνξψλ, κεγάιεο νπξέο αλακνλήο ζηα πξαηήξηα θαπζί-
κσλ, επηβνιή πνζνζηψζεσλ ζηε δηαλνκή δηαθφξσλ βαζη-
θψλ αγαζψλ ζηνπο πνιίηεο, θαη, ζπλαθφινπζα αχμεζε 
ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ, θαζψο θαη 
άλζεζε «καχξσλ» αγνξψλ αγαζψλ εμαηηίαο ησλ ειιείςε-
σλ. Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο ρψξαο πξαγκαην-
πνηήζεθαλ δηακαξηπξίεο πνιηηψλ ελάληηα ζηηο ειιείςεηο 
ηξνθίκσλ θαη θαπζίκσλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ 
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δηαδεισηψλ θαη δπλάκεσλ αζθάιεη-
αο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ αλεπίζεκε, παξάιιειε αγνξά 
ζπλαιιάγκαηνο, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην 

δνιιάξην έθζαζε αθφκε θαη ηηο 102 ιίξεο αλά δνιιάξην. 
 
Υξεκαηνδνηήζεηο χςνπο €80 εθαη. ππφζρεηαη ε Γεξ-
καλία γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 
ε πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ ζην νπδάλ, ν Γεξκαλφο Τ-
πνπξγφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο θ. Mul-
ler αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο 
λα ζηεξίμεη ηε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, θαζψο 
επίζεο θαη ηελ παξνρή θνλδπιίσλ χςνπο €80 εθαη. πξνο 
ηε ζνπδαληθή θπβέξλεζε, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αλα-
πηπμηαθψλ έξγσλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη ππνδνκψλ.  
 
Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην νπ-
δάλ ηνλ Ηαλνπάξην 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξε-
ζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηαλνπάξην 
ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε εθ λένπ κεγάιε αχμεζε ζην 
επίπεδν ηνπ 64,28%, έλαληη 57,01% ην Γεθέκβξην, 
60,67% ην Ννέκβξην, 57,7% ηνλ Οθηψβξην θαη 53,35% 
ην επηέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ άλνδνο ηνπ ηηκάξηζ-
κνπ απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ηξνθί-
κσλ θαη πνηψλ, σο απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ πνπ εκ-
θαλίδεη ε ρψξα ζε βαζηθά αγαζά θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 
επηδείλσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ 
θαη ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» αγνξάο ζε πνιιέο θαηεγν-
ξίεο αγαζψλ.  
 
Δκπεηξνγλψκνλεο επηζεκαίλνπλ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ 
ξφινπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
χκθσλα κε επηζεκάλζεηο έγθπξσλ εγρψξησλ νηθνλνκη-
θψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, πνζνζηφ κφιηο 17% κε 20% ηνπ 
ελ θπθινθνξία ζνπδαληθνχ λνκίζκαηνο δηαθηλείηαη κέζσ 
ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 
80% ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλεη 
ρψξα αλεπηζήκσο, ζην πιαίζην ηεο απνθαινχκελεο 
«παξανηθνλνκίαο». Οη αλσηέξσ εγρψξηνη εκπεηξνγλψκν-
λεο επηζεκαίλνπλ φηη, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί ε 
ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο, ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζεί 
νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ είλαη 
δηαζέζηκε ζηελ νηθνλνκία πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 
θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλνλ θαηαπνιεκψληαο ην 
μέπιπκα ρξήκαηνο, ηελ νηθνλνκηθή δηαθζνξά, ηε θνξνδη-
αθπγή θαη ηηο «καχξεο» αγνξέο, φπνπ πνιιά αγαζά πνπ 
βξίζθνληαη ζε έιιεηςε δηαηίζεληαη ζε ππεξβνιηθά πςε-
ιέο ηηκέο.  
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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  
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Event: CAIRO Fashion & Tex 

Duration: 6-8/3/2020 

Tel. & fax:  +(202) 2623-3190 / 91, Fax. +(202) 2623-3195  

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

Organizer: Pyramids International Co. 

Location:  New Egypt International Exhibition Center 

Event: Africa Food Manufacturing Exhibition 

Duration: 15-17/3/2020 

Tel. & fax:   +20 102 8888671  (Mohamed Abdel Hamid) 

Website, e-mail: 
http://www.africa-foodmanufacturing.com,  
mohamed.abdelhamid@informa.com 
  

Organizer : Informa Co. 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: 53rd Cairo International Fair 

Duration: 18-27/3/2020 

Tel. & fax: +(202) 2405-5785, Fax: (+202) 2405-5785, 2263-4640 

Website, e-mail: 
http://www.cairofair.com, info@cairofair.com, market-
ingif@eeca.gov.eg  

Organizer: Egypt Expo & Convention Authority 

Location: 
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 
1, 2, 3, 4, 5) 

Event: Cityscape Egypt 2020 

Duration: 18-21/3/2020 

Tel. & fax:  +(202) 2270-3584, Fax : +(202) 2270-3585 

Website, e-mail: 
https://www.cityscapeegypt.com/en/Home.html, in-
fo@cityscapeegypt.com, faariss.khalil@informa.com, al-
exander.edwards@informa.com 

Organizer: Informa Co. 

Location: New Egypt International Exhibition Center 

Event: 
(α) Watrex Expo Middle East, (β) Egy Waste & Recy-
cling Expo 

Duration: (α) 22-24/3/2020             (β) 28-30/3/2020 

Tel. & fax:  
(+202) 2358-0982 – ( +202) 2767-0146 
Fax: ( +202) 2358-0982 

Website, e-mail: 

http://www.watrexexpo.com/site, http://egy-
wasterecycling.com,  info@watrexexpo.com, info@atf-
egy.com, info@egy-wasterecycling.com, info@atf-
egy.com   

Organizer: Al Awael International Trade Fairs 

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/
office/811 
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υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 


