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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-8/12/2018) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,51 δηζ. ην Ννέκβξην 2018 

Σχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο 

Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ εκθαλίζηεθαλ 

απμεκέλα θαηά κφιηο $12 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,51 δηζ., έλαληη $44,5 δηζ. ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ, $44,46 δηζ. ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ, $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ θαη 

$44,31 δηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ, αληίζηνηρα. Σεκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο δηαδνρηθά ηζηνξηθά 

πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, ρξνληθφ ζεκείν δειαδή πξηλ απφ 

ηελ απαξρή αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

 

Κπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

Σχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αηγππηηαθνχ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2019/2020, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα κεηψζεη ζηαδηαθά ην επίπεδν ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο απφ ην επίπεδν ηνπ 98% ηνπ ΑΔΠ πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα, ζε εθείλν 

ηνπ 72% κε 75% έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22. Σηηο γεληθέο παξακέηξνπο 

ζηξαηεγηθήο ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνληαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θπξίσο δηα ηεο έθδνζεο λένπ ηχπνπ ρξενγξάθσλ, φπσο 

«πξάζηλσλ» νκνιφγσλ θαη «ηζιακηθψλ» νκνιφγσλ (“sukuk”), αιιά θαη δηα ηεο έθδνζεο 

νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, φρη κφλνλ ζε δνιιάξην θαη επξψ φπσο κέρξη ηψξα, αιιά θαη 

ζε γηελ θαη γηνπάλ. Σχκθσλα κε ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, εληφο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ πξνζερνχο έηνπο, ην αηγππηηαθφ δεκφζην αλακέλεηαη λα εθδψζεη νκφινγα 

ζηα σο άλσ ηέζζεξα λνκίζκαηα, ζπλνιηθήο αμίαο κεηαμχ $4 θαη $7 δηζ. Δπίζεο, ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο.      

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Αληηπξνζσπεία ηεο ΠΣ ζηελ Αίγππην γηα αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο απνρέηεπζεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, αληηπξνζσπεία 

ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο (ΠΤ) επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο πινπνίεζεο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο βηψζηκσλ 

απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (Sustainable Rural Sanitation 

Services Program), ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη κε θνλδχιηα χςνπο $550 εθαη. απφ ηελ 

Τξάπεδα. Ζ πξψηε θάζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε 150 αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ζηηο πεξηθέξεηεο Dakahleya, 

Sharqiya θαη Beheira. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί 

κε θνλδχιηα χςνπο $300 εθαη. ππφ κνξθή δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο απφ ηελ Παγθφζκηα 

Τξάπεδα, θαζψο θαη κε δαλεηαθά θεθάιαηα $300 εθαη. απφ ηελ Asian Infrastructure 

Investment Bank. Σεκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα βηψζηκσλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε έκθαζε ζηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ησλ αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ 

Beheira, Dakahleya, Sharqiya, Gharbeya, Menofia θαη Γακηέηηεο, πινπνηείηαη απφ ηνλ 

Ηνχιην 2015, πξνο ζηήξημε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “National Rural Sanitation 

Programme (NRSP)”, θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Αχγνπζην 2022. 

Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ηνλ Οθηψβξην ε Παγθφζκηα 

Τξάπεδα νξηζηηθνπνίεζε ζπκθσλία κε ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή δαλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $3 

δηζ. γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ, ζην πιαίζην ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε Φεξζφλεζν ηνπ Σηλά. 
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Έγθξηζε λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο χςνπο $1 δηζ. απφ ηελ ΠΣ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 5/12 ε Παγθφζκηα Τξάπεδα 

αλαθνίλσζε ηελ έγθξηζε λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο χςνπο $1 δηζ. κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θπξίσο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ Αίγππην. Τν λέν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα αλακέλεηαη λα 

θεθαιαηνπνηήζεη επί ησλ απνηειεζκάησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηήζησλ δαλεηαθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο πξνο ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ χςνπο $3,15 

δηζ., πνπ εθηακηεχζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2017, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο.  

 

Βξεηαλν-αηγππηηαθέο ζπλνκηιίεο γηα ηε κεηά ην “Brexit” δηκεξή ζπλεξγαζία  

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν Αηγχπηηνο 

Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ν Βξεηαλφο Δκπνξηθφο Απεζηαικέλνο 

ηνπ Π/Θ γηα ηελ Αίγππην Sir Jeffrey Donaldson, θαζψο θαη ν Βξεηαλφο Πξέζβεο ζην 

Κάηξν Sir Geoffrey Adams, ζπδήηεζαλ πηπρέο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ έμνδν ηεο 

Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο, εθπαίδεπζεο, 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πςειήο ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ζηελ 

πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ζε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. Σεκεηψλεηαη φηη ν 

αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο αλαθέξεηαη εδψ θαη ιίγν θαηξφ ζε πξψηκεο θπβεξλεηηθέο 

ζπλνκηιίεο ησλ θπβεξλήζεσλ Αηγχπηνπ θαη Βξεηαλίαο, νη νπνίεο έρνπλ μεθηλήζεη 

πξφζθαηα, κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πεδίσλ ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηε κεηά 

ην “Brexit” επνρή. Βξεηαλνί αμησκαηνχρνη έρνπλ επαλεηιεκκέλα εθθξαζηεί αλνηθηά 

ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ αμηφινγσλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηά ηελ έμνδν ηεο 

Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ., θαζψο θαη ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ησλ πςειψλ επελδπηηθψλ 

ξνψλ βξεηαληθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ Αίγππην.  

 

Έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ “Africa 2018”  

Τν Σάββαην 8/12 μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ηνπ θεηηλνχ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ 

“Africa 2018: Business for Africa & the World” ζην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηνπ Sharm El-

Sheikh ζην λφηην Σηλά, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θαη ηελ Κνηλή Αγνξά Φσξψλ Αλαηνιηθήο & Νφηηαο Αθξηθήο 

(COMESA), ελψ ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi. Τν θεηηλφ 

θφξνπκ, ην νπνίν επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ελέξγεηα, ηα ζπζηήκαηα logistics, νη ππνδνκέο, ε 

γπλαηθεία θαη ε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη δηεζλείο  ρξεκαηνδνηήζεηο, ε 

θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη ε 

αζηηθνπνίεζε, ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο ζπκκεηνρέο αξθεηψλ αξρεγψλ 

θξαηψλ θαη πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ απφ αθξηθαληθέο θαη κε ρψξεο, θαζψο επίζεο 

πάλσ απφ 2.000 εθπξνζψπσλ επηρεηξήζεσλ, επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη νξγαληζκψλ απφ 

ην ρψξν ηεο Αθξηθήο, απφ ηνλ αξαβηθφ θφζκν, αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε.  

 

ε αλάθακςε ην Ννέκβξην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

Σχκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο παξνπζίαζε ειαθξφηαηε βειηίσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2018, 

θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 49,2 κνλάδσλ, έλαληη 48,6 κνλάδσλ ηνλ Οθηψβξην, 48,7 

κνλάδσλ ην Σεπηέκβξην θαη 50,5 κνλάδσλ ηνλ Αχγνπζην, παξακέλνληαο σζηφζν γηα ηξίην 

δηαδνρηθφ κήλα θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ 

ηελ χθεζε.  
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ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη ηξαπεδηθέο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα ζε EGP749,12 δηζ. ηνλ 

Οθηψβξην 2018 

Σχκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη 

επελδχζεηο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα αλήιζαλ ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ 2018 ζε EGP749,117 δηζ., απμεκέλεο θαηά EGP10,5 δηζ. έλαληη ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ (EGP738,644 δηζ.). Καηά ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, ην χςνο ησλ επελδχζεσλ 

θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ζε θξαηηθά έληνθα γξακκάηηα αλήιζε ζε EGP386,331 δηζ. ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ, έλαληη EGP380,405 δηζ. ην Σεπηέκβξην. Οη επελδχζεηο ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδψλ αλήιζαλ ηνλ Οθηψβξην ζε EGP302,42 δηζ. 

(κείσζε 2,2% ζε κεληαία βάζε) θαη EGP46,302 δηζ. (αχμεζε 30,6% ζε κεληαία βάζε), 

αληίζηνηρα. Τν ζπλνιηθφ χςνο εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ εηο ρείξαο 

ηξαπεδψλ θαη επελδπηψλ αλήιζε ζην ηέινο Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε EGP1,316 

ηξηζ., έλαληη EGP1,305 ηξηζ. ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ.  

Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ηα μέλα θεθάιαηα 

πνπ είλαη επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ 

πηψζε –γηα έβδνκν ζπλερφκελν κήλα- θαηά EGP24,3 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018, 

αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP210,2 δηζ. (πεξίπνπ $11,7 δηζ.), έλαληη EGP234,5 

δηζ. (πεξίπνπ $13,1 δηζ.) ην Σεπηέκβξην. Καηά ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, ην ζπλνιηθφ χςνο 

ησλ θεθαιαίσλ μέλσλ επελδπηψλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηα αηγππηηαθά έληνθα 

γξακκάηηα απφ ηνλ παξειζφληα Απξίιην, αλέξρεηαη ζε $9,7 δηζ.  

 

Ο θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζε επίπεδα πιεζίνλ ησλ 12.000 

κνλάδσλ 

Σηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) 

έπεζε θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 13.000 κνλάδσλ, πιεζηάδνληαο ην επίπεδν ησλ 12.000 

κνλάδσλ. Σηηο 6/12, ν δείθηεο έθιεηζε ζηηο 12.388 κνλάδεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο 

αξλεηηθήο ςπρνινγίαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν εμαηηίαο ηεο 

κειεηψκελεο ηξνπνπνίεζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ 

απνκφλσζε ησλ ηξαπεδηθψλ εζφδσλ απφ επελδχζεηο ζε έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα 

ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα ινηπά έζνδα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή ηνπο 

κεηαρείξηζε κε αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζήο ηνπο, φπσο αλέθεξε ν 

εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο.     

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

1
ε
 δηεζλήο έθζεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ “EDEX 2018” – αμηφινγε ειιεληθή 

ζπκκεηνρή 

Σην δηάζηεκα 3 έσο 5 Γεθεκβξίνπ, έιαβε ρψξα ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ 

Καΐξνπ, ε πξψηε δηεζλήο, πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο έθζεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ 

“Egypt Defense Expo – EDEX 2018”, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηα αηγππηηαθά 

Υπνπξγεία Άκπλαο θαη Σηξαηησηηθήο Παξαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεγάιε 

βξεηαληθή, δηεζλνχο εκβέιεηαο δηνξγαλψηξηα εθζέζεσλ γηα ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, 

Clarion Events θαη ηέιεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Al Sisi. 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζαλ νη δηνξγαλσηέο, ε έθζεζε ζπγθέληξσζε 373 

εθζέηεο –εθ ησλ νπνίσλ νη 314 απφ ην εμσηεξηθφ (41 ρψξεο ζπλνιηθά)- 21 εζληθά 

πεξίπηεξα θαη πεξίπνπ 10.000 επηζθέπηεο. Σεκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε 

δηνξγάλσζε ηέηνηνπ είδνπο εκπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνπο θιάδνπο άκπλαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ Αίγππην, αιιά θαη επξχηεξα ζην ρψξν ηεο Αθξηθήο. Τελ έθζεζε 

εγθαηλίαζε ζηηο 3/12 ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi, καδί κε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly θαη 

ηνλ Υπνπξγφ Άκπλαο θ. Zaki, κε ηελ παξνπζία ησλ Υπνπξγψλ Άκπλαο    ρσξψλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε Διιάδα.  

Ζ πξψηε έθδνζε ηεο “EDEX” ζπγθέληξσζε αμηφινγν ελδηαθέξνλ απφ ηελ Διιάδα, 

θαζψο ζε απηήλ ζπκκεηείραλ σο εθζέηεο ζε εζληθφ πεξίπηεξν 8 ζεκαληηθφηαηνη 

ειιεληθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηνπ θιάδνπ ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ, κε επηθεθαιήο ηεο 
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ειιεληθήο απνζηνιήο ηνλ Υπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θ. Κακκέλν. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή, 

ζε εζληθφ πεξίπηεξν ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γεληθή Γηεχζπλζε 

Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ & Δπελδχζεσλ), πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ 

ΑΚΑΜ ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο ζην Κάηξν. Σηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο παξεπξέζεθαλ ν 

Έιιελαο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ. Γηάκεζεο θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Υ. θ. 

Μαθξαλδξένπ. Σηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηφζν ζε πνιηηηθφ, φζν θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, εθθξάζηεθε ελεξγφ ελδηαθέξνλ ηεο Αηγχπηνπ, αιιά θαη άιισλ 

ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ηα ειιεληθά ακπληηθά ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Σηηο 8 επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάζηεθαλ ζην ειιεληθφ εζληθφ πεξίπηεξν θαηά ηελ 

πξψηε θεηηλή “EDEX” πεξηιακβάλνληαη νη Barracuda, ELMON, ΔΑΒ, ΔΑΣ, Intracom 

Defence Electronics (IDE), ISI Hellas, Miltech Hellas θαη Theon Sensors, ελψ 

αλεμάξηεηε ζπκκεηνρή είρε ε Systems Sunlight S.A. Ο θ. Μαθξαλδξένπ είρε 

εθηεηακέλεο επαθέο θαη ζπλνκηιίεο κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ κεηείραλ ζηελ “EDEX 2018”, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα επθαηξίεο 

αλάπηπμεο εδψ ζπλεξγαζηψλ θαη ζέηνληαο ην Γξαθείν Ο.Δ.Υ. ζηε δηάζεζε ησλ εηαηξεηψλ 

–νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηελ αηγππηηαθή αγνξά- γηα παξνρή 

ηπρφλ πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο.    

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην πεξηζψξην ηεο 

“EDEX 2018”, ν αηγππηηαθφο Σηξαηφο ππέγξαςε αξθεηέο ζπκθσλίεο πξνκήζεηαο 

ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ κε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, 

κε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζε γαιιηθνχο (Dassault Aviation, Naval Group, Thales, ACTIA), 

θηλεδηθνχο (CATIC) θαη ηηαιηθνχο νκίινπο (Leonardo), θαζψο επίζεο πνξηνγαιηθνχο θαη 

βνπιγαξηθνχο νκίινπο.    

Δπηζεκαίλεηαη φηη, βαζηθφο ζθνπφο δηνξγάλσζεο ηεο πξψηεο “EDEX 2018” ππήξμε –

πέξαλ ηεο αλάπηπμεο / αλαλέσζεο ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ακπληηθνχ 

εμνπιηζκνχ απφ ηελ Αίγππην, ε αλάδεημε ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Σηξαηησηηθήο 

Παξαγσγήο, έρεη λα παξνπζηάζεη αξθεηά εθηεηακέλν θάζκα παξαγσγήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη δηαθφξσλ ηχπσλ φπια, ππξνκαρηθά, αιιά θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

πξνο εμαγσγή θπξίσο ζε γεηηνληθέο ηεο ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο.    

 

Ηξιαλδηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην 

Σην δηάζηεκα 4-5/12 επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ηξιαλδηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 

απνηεινχκελε απφ 12 νκίινπο, κε επηθεθαιήο ηνλ Υπνπξγφ Δκπνξίνπ, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Απαζρφιεζεο θ. Breen. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο Τχπνο, 

επξφθεηην γηα ηελ πξψηε ηξιαλδηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε ρψξα απφ ην έηνο 

2010. Οη κεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο πξνήιζαλ απφ ηνπο θιάδνπο επηθνηλσληψλ θαη 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, πςειήο ηερλνινγίαο, βηνεπηζηεκψλ, αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ 

λέαο ηερλνινγίαο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. Σχκθσλα κε Ηξιαλδνχο αμησκαηνχρνπο, 

επξφθεηην γηα κία πξψηε επίζθεςε επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ζηελ Αίγππηφ έπεηηα απφ 

αξθεηά ρξφληα, ε νπνία ζα αθνινπζεζεί απφ πιεζψξα εκπνξηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ην πξνζερέο έηνο, ζε κία πξνζπάζεηα ηεο Ηξιαλδίαο λα εδξαηψζεη ην 

κειινληηθφ ξφιν ηεο σο κνλαδηθή αγγιφθσλε ρψξα ηεο Δ.Δ. κε πξνσζεκέλν επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αίγππην, κεηά ηε ζρεδηαδφκελε απνρψξεζε ηεο Βξεηαλίαο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ, ε Ηξιαλδία πξνζπαζεί λα παίμεη έλα ξφιν 

ζπλδεηηθνχ θφκβνπ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Βξεηαλίαο, αιιά θαη ησλ ΖΠΑ, γηα 

αηγππηηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ ζρεδηάδνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθεί, 

θαζψο ε ρψξα πξνζθέξεη αξθεηά επλντθφ θαζεζηψο ππνδνρήο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο μέλσλ επελδπηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο. 

 

Ηηαιν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ 

Καηά ην δηάζηεκα 2-3/12 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν ηηαιν-αηγππηηαθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε αληηθείκελν ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο «πξάζηλεο» 
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ηερλνινγίεο, ηε δηαρείξηζε πδάησλ, ηελ ελέξγεηα, ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηηο 

κεηαθνξέο. Τν θφξνπκ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ηηαιηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηηαιηθφ θνξέα πξνψζεζεο εμαγσγψλ θαη πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ 

(ICE), ην δηκεξέο εκπνξηθφ επηκειεηήξην Ηηαιίαο-Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ηνπ ηηαιηθνχ 

νκίινπ δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ Ecomondo. Με ηελ επθαηξία ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ 

θφξνπκ, επηζθέθζεθε ην Κάηξν επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή δηαθεθξηκέλσλ ηηαιηθψλ 

νκίισλ κε εηδίθεπζε ζηνπο θιάδνπο «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ πξνθαζνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε 

ελδηαθεξφκελνπο αηγππηηαθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο. 

 

Δπηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην ρξηζηνπγελληάηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar 

2018  

Τν Σάββαην, 8/12/2018, έιαβε ρψξα ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηνπ Καΐξνπ ην 

θαζηεξσκέλν ζε εηήζηα βάζε ρξηζηνπγελληάηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar, πνπ 

δηνξγαλψλεηαη απφ ηηο Πξεζβείεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο 

θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Τν –αλαβαζκηζκέλν θέηνο απφ απφςεσο ηνπνζεζίαο θαη 

επηθάλεηαο- πεξίπηεξν ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, ην νπνίν κεηαθηλήζεθε ζηελ θεληξηθή 

αίζνπζα ηνπ Bazaar, ππήξμε θαη πάιη εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφισλ έιμεο ζην ρψξν ηεο 

εθδήισζεο, κε αμηφινγε πνηθηιία ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία έγηλαλ θαη θέηνο 

αλάξπαζηα. Διιεληθά ηπξηά, θξαζηά θαη νηλνπλεπκαηψδε, ιάδη, ειηέο, κέιη, κπαραξηθά, 

πξντφληα ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο (ζλαθ) ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα 

πνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθαηνληάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ Bazaar. Ζ απνιχησο 

επηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην Bazaar ηνπ 2018 δηνξγαλψζεθε απφ ην Γξαθείν 

Ο.Δ.Υ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα Καΐξνπ 

θαη ειιεληθέο νκνγελεηαθέο / θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο.  

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Τπ. Οηθνλνκηθψλ: Υσξηζηφο ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηηο αξρέο 

Γεθεκβξίνπ, δηαςεχζηεθαλ πξφζθαηεο αλαθνξέο πνπ είραλ ηζρπξηζηεί φηη ε θπβέξλεζε 

είρε επηκεξίζεη θνλδχιηα σο κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ κεγάινπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ηεο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο. Καηά ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, «ην κεγάιν επελδπηηθφ έξγν δεκηνπξγίαο ηεο Νέαο 

Πξσηεχνπζαο δηαζέηεη αλεμάξηεην πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο 

πσιήζεηο θξαηηθψλ γαηψλ ζε επελδπηέο – real estate developers, πξνο δηακφξθσζε θαη 

νηθνδφκεζε». 

Παξάιιεια, ν εθπξφζσπνο Τχπνπ ηεο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν ηεο Νέαο 

Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο, έζπεπζε λα δειψζεη φηη πνζνζηφ 70% ηεο γεο ζην πιαίζην 

ηεο πξψηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο Νέαο Πξσηεχνπζαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 17.000 

feddans, έρεη ήδε πσιεζεί.  

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γελ αλακέλνληαη λέεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ειεθηξηζκνχ σο ηνλ Ηνχιην 2019 

Σχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, έσο ηνλ Ηνχιην 

2019 δελ πξέπεη λα αλακέλνληαη λέεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε θπβέξλεζε δελ πξνηίζεηαη λα πεξηθφςεη κέρξη ηφηε πεξαηηέξσ ηηο 

ζρεηηθέο επηδνηήζεηο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Shaker, νη ζηαδηαθέο πεξηθνπέο ησλ 

επηδνηήζεσλ θαη νη ζπλαθφινπζεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ έσο ηνλ Ηνχιην 2021, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη 

ζέζεη ε θπβέξλεζε. Καηά ηνλ θ. Shaker, δελ πθίζηαηαη άιιε ελαιιαθηηθή πνιηηηθή ζηνλ 

θιάδν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ήδε εθαξκνδφκελε απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, κε 

ηαπηφρξνλε εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ ελέξγεηα.  
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Έλαξμε δηάλνημεο 10
νπ

 θξέαηνο ζην θνίηαζκα θ/α Zohr ηνλ Ηαλνπάξην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Τχπνο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ πξνηίζεηαη 

λα μεθηλήζεη ηε δηάλνημε ηνπ δέθαηνπ θξέαηνο γηα ηελ άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 

γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr, ηνλ πξνζερή Ηαλνπάξην. Σχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 

ην θφζηνο δηάλνημεο ηνπ ελ ιφγσ θξέαηνο εθηηκάηαη ζε $300 εθαη., κε εθηηκψκελε αξρηθή 

πνζφηεηα παξαγσγήο ζηα 200 εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο, ελψ φηαλ νινθιεξσζεί ε 

δηάλνημή ηνπ, πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί, φπσο θαη ην πξφζθαηα νινθιεξσζέλ έλαην θξέαξ, κε 

ηελ έθηε κνλάδα θαηεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Zohr, εκεξήζηαο δπλακηθφηεηαο 400 

εθαη. θ.π., ε νπνία ζα είλαη έηνηκε λα ιεηηνπξγήζεη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019.   

   

ΔΜΠΟΡΗΟ 

«Απειεπζέξσζε» ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο γηα κε βαζηθά αγαζά 

Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην Γεθέκβξην ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ε 

ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζην επίπεδν ησλ 

16 ιηξψλ αλά δνιιάξην φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ θαη αγαζψλ 

ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πξψησλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ, ελψ αληηζέησο, ζα 

«απειεπζεξσζεί» ε ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, φζνλ αθνξά ηηο 

εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ επίζεκε, θπκαηλφκελε 

ηζνηηκία, φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε απφ ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα 

Αηγχπηνπ (CBE). Καηά ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζηα κε βαζηθά αγαζά 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν νξηζκέλα πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη πνιπηειείαο φπσο ην ραβηάξη, 

νη γαξίδεο, νη αζηαθνί, ηα δηαθνζκεηηθά ςάξηα, ηα αιθννινχρα πνηά, νη δσνηξνθέο γηα 

θαηνηθίδηα, ηα θαιιπληηθά, ηα πξντφληα θαπλνχ, νη θηλεηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, νη 

Ζ/Υ, ηα άλζε, φζν θαη πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ελψ πθίζηαηαη εγρψξηα παξαγσγή, φπσο 

ππνδήκαηα, έπηπια θαη νρήκαηα. Ζ άλνδνο ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ησλ κε βαζηθψλ 

αγαζψλ πηζηεχεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο επηβάξπλζήο ηνπο κε εηδηθνχο θφξνπο 

επί ηεο αμίαο ηνπο, θπξίσο κε ΦΠΑ. Σχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ην πηζαλφηεξν 

ζελάξην πξνβιέπεη φηη νη ηηκέο ησλ πιεηηφκελσλ απφ ην κέηξν κε βαζηθψλ αγαζψλ ζα 

απμεζνχλ θαηά πνζνζηφ κεηαμχ 3% θαη 10%, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ εθ λένπ 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ νηθνλνκία.  

Σεκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαζηέξσζε ηε κεησκέλε πξνθαζνξηζκέλε 

ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα 

ηεισλεία ζηηο αξρέο ηνπ 2017, ζε ζπλέρεηα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηζνηηκίαο 

ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016, ελψ ηε δηαηήξεζε ζηαζεξή γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν –απφ ην 

Σεπηέκβξην 2017 έσο ην Ννέκβξην ηξέρνληνο έηνπο- ζην επίπεδν ησλ 16 ιηξψλ αλά 

δνιιάξην.   

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Ζ Dubai Ports πξφθεηηαη λα εμαγνξάζεη ην 49% ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Γεθεκβξίνπ, ν εκηξαηηλφο φκηινο Dubai 

Ports World πξφθεηηαη πνιχ ζχληνκα λα ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηε δηνίθεζε ηεο Αξρήο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο Σνπέδ, κε ζθνπφ ηελ αγνξά κεξηδίνπ 49% ησλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε απηήλ. Όπσο κάιηζηα δήισζε ζρεηηθά ν 

Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν εκηξαηηλφο φκηινο πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη έξγα ζηε 

βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ Σνπέδ. Όπσο εμάιινπ δήισζε ν επηθεθαιήο ηεο 

Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, λαχαξρνο ε.α. Mohab Mamish, νη επελδχζεηο ηεο Dubai 

Ports είλαη ελδεηθηηθέο ηεο επηηπρίαο ησλ πξνζπαζεηψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθνχ 

δηαδξφκνπ ηνπ Σνπέδ. Όπσο αλαθέξνπλ εηδηθνί ηνπ θιάδνπ κεηαθνξψλ, ε ζπκθσλία ηεο 

Dubai Ports κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

εκηξαηηλνχ νκίινπ λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο αθξηθαληθνχο 

ιηκέλεο. Σεκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Dubai Ports δηαρεηξίδεηαη ήδε ην ιηκέλα ηεο Ain 

Sokhna ζηελ πεξηνρή ηνπ Σνπέδ θαη δηελεξγεί επελδχζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηνπ.  
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Δγθαηλίαζε γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ Kia Sorento ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, θαηά ηα πξφζθαηα εγθαίληα ηεο πξψηεο 

ζηελ Αίγππην γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ απηνθηλήηνπ ηνπ κεγάινπ 

θνξεαηηθνχ νκίινπ Kia, κε ηελ επσλπκία Sorento, ν Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

θ. Nassar δήισζε φηη ε θπβέξλεζε δηαζέηεη θηιφδνμν πξφγξακκα γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο εγρψξηα απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ηξνθνδνηξηψλ απηήο βηνκεραληψλ. Καηά 

ηνλ θ. Nassar, «ε Αίγππηνο πξνζθέξεη γελλαηφδσξα επελδπηηθά θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζεη ηνπο κεγαιχηεξνπο παίθηεο ηεο δηεζλνχο βηνκεραλίαο νρεκάησλ ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά, ψζηε λα επσθειεζνχλ θαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ 

νη πνιιαπιέο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Αίγππηνο –δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.- δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε 

δηείζδπζή ηνπο ζε πξφζζεηεο κεγάιεο αγνξέο». 

 

Απφθαζε γηα ζχζηαζε ειεχζεξεο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή Badr City 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο 5/12 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 

εμέδσζε απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε ειεχζεξεο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Badr City, ζηα 

πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ζε έθηαζε 429 feddans, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη βηνκεραληθέο 

κνλάδεο κε έκθαζε ζηνλ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο (παξαγσγή λεκάησλ θαη ηλψλ, 

πθαζκάησλ θαη εηνίκσλ ελδπκάησλ), αιιά θαη κνλάδεο παξαγσγήο επίπισλ, εηδψλ απφ 

ραξηί θαη εμαξηεκάησλ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

πδεηήζεηο Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ κε αληηπξνζσπεία ηεο EBRD 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 4/12 ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο 

Μεηαθνξψλ θ. Arafat ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο ηξάπεδαο 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ιεπηνκεξεηψλ ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο ζε ζεηξά επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ρξεκαηνδνηεί ε Τξάπεδα 

ζηε ρψξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εθείλν ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πξψηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ 

Καΐξνπ, χςνπο θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ €205 εθαη. Σπδεηήζεθαλ 

επίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ EBRD ηφζν ηεο πξνκήζεηαο 6 λέσλ ζπξκψλ γηα ηε 

δεχηεξε γξακκή ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, φζν θαη ηεο εθπφλεζεο ηερληθν-νηθνλνκηθψλ 

κειεηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Abu Qir ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αιεμάλδξεηαο, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ αλαθαίληζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο 

Αηγχπηνπ, κε θνλδχιηα χςνπο €950.000.    

 

ηα $506,1 εθαη. ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ηνλ Οθηψβξην 

Σχκθσλα κε θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε αξρψλ Γεθεκβξίνπ, ηα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα 

Σνπέδ θαηά ην κήλα Οθηψβξην αλήιζαλ ζε $506,1 εθαη., απμεκέλα θαηά 7,75% ζε 

εηήζηα βάζε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο 

ππεξεζίαο (CAPMAS), ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απφ ηε Γηψξπγα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ νθηάκελνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε EGP67,5 δηζ. (πεξίπνπ $3,78 δηο), κε 

ηα πςειφηεξα κεληαία επίπεδα εζφδσλ λα έρνπλ ζεκεησζεί ην Μάην θαη ηνλ Αχγνπζην. 

 

χκβαζε κε θηλεδηθφ φκηιν γηα ηελ πξνκήζεηα 22 ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ην Υπνπξγείν 

Μεηαθνξψλ ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν CRCC, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή, 

πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε 22 ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ νη νπνίνη ζα εμππεξεηνχλ ηελ 

ππφ θαηαζθεπή γξακκή 10
th

 of Ramadan City – Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο. Καηά 

ηα δεκνζηεχκαηα, νη ζπξκνί ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 132 βαγφληα, ελψ έθαζηνο απηψλ ζα 

δηαζέηεη κέγηζηε δπλακηθφηεηα 2.222 επηβαηψλ.    

 

 


