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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (8-14/2/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

εκαληηθή πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 12,71% ηνλ Ιαλνπάξην 2019 

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

πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Ιαλνπάξην 2019 άλνδν έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, 

θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 12,71%. εκεηψλεηαη φηη ην Γεθέκβξην 2018 ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ είρε θαηαγξαθεί ζην 11,97% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 15,65% ην Ννέκβξην, 

17,67% ηνλ Οθηψβξην θαη 15,97% ην επηέκβξην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο 

θαηέγξαςε ηνλ Ιαλνπάξην 2019 ειαθξά άλνδν έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, αλεξρφκελνο 

ζην επίπεδν ηνπ 8,57% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,3% ην Ννέκβξην, 7,94% ην Ννέκβξην, 

8,86% ηνλ Οθηψβξην θαη 8,55% ην επηέκβξην, αληίζηνηρα.  

 

Διαθξφηαηε πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ηνπ επηδησθφκελνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο γηα 

ηo νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

ζηνρεχεη πιένλ ζε ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19) ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%, ειαθξφηαηα αλαζεσξεκέλν πξνο ηα 

θάησ έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ, πνπ ήηαλ ζην 5,8%. Θπκίδνπκε φηη νη ξπζκνί 

αλάπηπμεο θαηά ηα πξψηα δχν ηξίκελα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλήιζαλ ζε 5,4 

θαη 5,5%, αληίζηνηρα, ελψ ν θ. Maait αλακέλεη ειαθξψο πςειφηεξνπο ξπζκνχο θαηά ην 

ηξίην θαη ην ηέηαξην ηξίκελν. 

 

ηφρνη πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηηκήζεηο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθηηκά ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο 

(2019/20) ζε 6,2%. Δπηπιένλ, εθηηκά φηη ην χςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζα αλέιζεη ζε 8,4% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19), ζε 

7,1% ην έηνο 2019/20, ζε 5,8% ην έηνο 2020/21 θαη ζε 4% ην έηνο 2021/22. Δπίζεο, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαζεψξεζε πξνο ηα άλσ ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηε κέζε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ιίξαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ζε 18 ιίξεο αλά 

δνιιάξην, έλαληη 17,25 ιηξψλ αλά δνιιάξην πξνεγνπκέλσο. 

Όπσο αλέθεξαλ εμάιινπ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 -ζηελ παξνχζα κνξθή ηνπ- πξνβιέπεη θξαηηθέο δαπάλεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1,5 ηξηζ., κε ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ δεκνζίνπ λα εθηηκψληαη 

ζε EGP294,9 δηζ. (έλαληη EGP266 δηζ. ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο) θαη ηηο δαπάλεο 

θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ λα εθηηκψληαη ζε EGP312 δηζ. 

(έλαληη EGP332 δηζ. ην έηνο 2018/19). Σα δεκφζηα έζνδα ζην πιαίζην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) εθηηκψληαη ζε EGP1,1 

ηξηζ., κε απμεκέλα θνξνινγηθά έζνδα πνπ εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζνπλ ζε EGP863 δηζ. 

(έλαληη EGP770 δηζ. ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο). Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζηελ πγεία, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε εθηηκψληαη ζε EGP150 δηζ., ελψ αλακέλεηαη λα 

κεησζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, απφ ην επίπεδν ησλ 

EGP541 δηζ. ην έηνο 2018/19, ζε EGP502 δηζ. ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο. Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ EGP122 δηζ. Η εθηίκεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε κέζε ηηκή ηνπ βαξειηνχ πεηξειαίνπ ζην πιαίζην 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2019/20 αλέξρεηαη ζηα $67.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αλάιεςε πξνεδξίαο Αθξηθαληθήο Έλσζεο απφ ηελ Αίγππην 

ηηο 10/2, ε Αίγππηνο αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ην ηξέρνλ 

έηνο. Μηιψληαο ζηελ νινκέιεηα ηεο Έλσζεο, ε νπνία ζεκεησηένλ πεξηιακβάλεη 55 

θξάηε κέιε, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θάιεζε ηνπο Αθξηθαλνχο εγέηεο λα 

ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν θαη 
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αλάπηπμε ζηελ ήπεηξν. Ο θ. Al Sisi αλέθεξε φηη ε Αίγππηνο, θαηέρνληαο ηε θεηηλή 

πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζα εξγαζηεί ζθιεξά πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ζεζκηθψλ, δηαξζξσηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απηήο, κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ε Έλσζε έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο πξνο εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ηεο ζηφρνπ, ήηνη ηεο πξνψζεζεο ηεο επεκεξίαο ησλ 

ιαψλ ηεο Αθξηθήο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

ζα θαηαβιεζεί γηα πξφνδν ηεο πνξείαο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο Αθξηθήο, κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε δηαζπλνξηαθά 

επελδπηηθά projects. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, θαζψο θαη επηηάρπλζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηεο αθξηθαληθήο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ 

(“African Continental Free-Trade Area” – AfCFTA). 

εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηε 

θεηηλή πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ηεο 

κε ηηο ρψξεο ηεο επείξνπ θαη λα αλαδείμεη ηελ Αίγππην σο θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηνπο αθξηθαληθνχο ιανχο, θπξίσο κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ, 

θαζψο θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο. 

 

Κπβεξλεηηθή δηάςεπζε θεκνινγίαο πεξί θαηάξγεζεο επηδνηήζεσλ ζην ςσκί 

ηηο 8/2, ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ αλαθνίλσζε ηε δέζκεπζή ηνπ λα δηαηεξήζεη ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα επηδνηήζεσλ ηνπ ςσκηνχ, δηαςεχδνληαο ηαπηφρξνλα πξφζθαηε 

θεκνινγία πεξί επηθείκελεο θαηάξγεζεο ησλ ελ ιφγσ επηδνηήζεσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο 

απαίηεζεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ζην πιαίζην ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ απηφ ρνξεγεί ζηελ Αίγππην. ην ζρεηηθφ 

αλαθνηλσζέλ ηνλίδεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζα δηαηεξήζεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

επηδνηήζεσλ ηνπ ςσκηνχ, κε απνηέιεζκα ην θαξβέιη λα ζπλερίζεη λα δηαηίζεηαη ζηε 

κεησκέλε ηηκή ησλ 5 πηαζηξψλ. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ηεο θξαηηθήο επηδφηεζεο 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 33 πηάζηξεο αλά θαξβέιη.  

 

πδεηήζεηο γηα δεκηνπξγία αηγππηηαθήο ειεχζεξεο δψλεο ζην Djibouti 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 7/2 ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry, 

ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ νκφινγφ ηνπ ηνπ Djibouti, θ. Yousuf, ζπδήηεζε ηελ πξννπηηθή 

δεκηνπξγίαο αηγππηηαθήο ειεχζεξεο δψλεο ζην ελ ιφγσ θξάηνο, κε ζηφρνπο ηελ 

αλαδσνγφλεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ «Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο», ηελ αχμεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε 

αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζην Djibouti.   

 

Κνηλνηηθέο αλαπηπμηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην θαη ηελ Αθξηθή 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε Δπξ. 

Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη ην Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ (ITC) 

ζχζηεζαλ ην Δκπνξηθφ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο (African Union Trade 

Observatory), κε ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο €4 εθαη. απφ ηελ Δ.Δ. ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε αμηφπηζησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο εκπνξηθέο ξνέο κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ 

ρσξψλ, δηεπθνιχλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο εγθαζίδξπζεο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο (“African 

Continental Free-Trade Area” – AfCFTA). Σν Παξαηεξεηήξην αλακέλεηαη εμάιινπ λα 

ζπκβάιεη ζηε ζπλέρεηα ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

σο άλσ δψλεο, φζν θαη ζηνλ εληνπηζκφ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ή άιισλ επθαηξηψλ 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο εληφο απηήο, θαζψο θαη ην “matchmaking” κεηαμχ 

αθξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & 

Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ε Αίγππηνο έιαβε πξφζθαηα επηρνξεγήζεηο απφ ηελ Δ.Δ. 
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ζπλνιηθνχ χςνπο €18 εθαη., κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε 6 αλαπηπμηαθψλ projects ζηε 

ρψξα, ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο κε κεζνγεηαθέο ρψξεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γεηηνλίαο (Cross-Border 

Cooperation – CBC). Καηά ηελ θα Nasr, ηα ελ ιφγσ αλαπηπμηαθά έξγα πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζνχλ απφ ηελ νκνζπνλδία αηγππηηαθψλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ (FEDCOC), 

ηελ αηγππηηαθή Αθαδεκία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ASRT), ηελ 

Αξαβηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο & Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ, ην ηαπσληθφ 

Παλεπηζηήκην επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελνπο 

θνξείο απφ ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν, ην Λίβαλν, ηελ 

Σπλεζία θαη ηελ Ινξδαλία. Σα έξγα αθνξνχλ –κεηαμχ άιισλ- ζπλεξγαζίεο ζηνπο 

θιάδνπο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηνπξηζκνχ, κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη projects ζχλδεζεο 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα.     

 

Αλαζεψξεζε εθηηκήζεσλ ΓΝΣ γηα ηε θεηηλή πνξεία ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) αλαθνίλσζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο 

δφζεο ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηελ Αίγππην πνπ έιαβε ρψξα 

ζηηο 5/2, νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ ηέηαξηε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη 

ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία αλαζεσξνχλ 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Σακείνπ φζνλ αθνξά ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο, ηξίηεο 

αμηνιφγεζεο. Έηζη, ην ΓΝΣ εθηηκά ηψξα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018/19 ζην 5,5%, ην κέζν εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 14,5%, ηελ αλαινγία 

δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζην 86% (κε πξννπηηθή λα κεησζεί πεξαηηέξσ ζην 83,3% ην 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο), ην χςνο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε $9,5 δηζ. 

(εθηηκψληαο ην κάιηζηα ζε $11,2 δηζ. γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο), ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζε $44,9 δηζ. θαη ην επίπεδν ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζε 9,6% 

(θαη ζε 8,3% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20). χκθσλα κε ην ΓΝΣ, νη καθξννηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο ηεο ρψξαο παξακέλνπλ επλντθέο, ππνζηεξηδφκελεο απφ ηε ζπλεπή πινπνίεζε 

κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ.       

 

Υξεκαηνδνηήζεηο $100 εθαη. απφ ηελ EBRD ζηελ αηγππηηαθή γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) έρεη δεζκεχζεη θεθάιαηα χςνπο $100 εθαη. κε 

ζθνπφ ηε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηνηθνχληαη απφ 

γπλαίθεο ζηελ Αίγππην, θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε EBRD 

έρεη ήδε πξνο ην ζθνπφ απηφ παξάζρεη ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα χςνπο $20 εθαη. ζηε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο ρψξαο, National Bank of Egypt (NBE), ελψ ζχληνκα πξφθεηηαη 

λα πξνβεί ζε παξνρή αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο Qatar National 

Bank (QNB) θαη Bank of Alexandria (Alex Bank).     

 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s δηαηεξεί ζεηηθή ηελ πξννπηηθή ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s δηαηήξεζε ζεηηθή ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, «δεδνκέλνπ ηνπ βειηηνχκελνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επηηάρπλζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ ηεο 

νηθνλνκίαο». Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ηεο 

Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα ζηεξίμεη εληζρπκέλν βαζκφ δηείζδπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

θαη ηζρπξή κεγέζπλζε ηφζν ησλ θαηαζέζεσλ, φζν θαη ησλ ρνξεγήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ν νίθνο Moody’s είρε αλαβαζκίζεη ηελ 
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πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζεηηθή, απφ ζηαζεξή πνπ ήηαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Moody’s, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο ζα θζάζεη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ην 5,5%, ελψ θαηά ην πξνζερέο 

(2019/20) ζα θζάζεη ην 5,8%. Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη 

ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο ηεο Αηγχπηνπ ππφθεηηαη αθφκε ζε ζεηξά θηλδχλσλ απφ 

δηάθνξεο αηηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην πςειφ επίπεδν ησλ εγρψξησλ επηηνθίσλ θαη ε 

ζρεηηθά ρακειή φξεμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο λα πξνβεί ζε θεθαιαηαθέο 

επελδχζεηο. 

 

Δθηακίεπζε δεχηεξεο δφζεο γεξκαληθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ 

Γεξκαλνχ Πξέζβε ζην Κάηξν, ην γεξκαληθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη ζην 

ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα ζηελ εθηακίεπζε ηεο δεχηεξεο δφζεο δαλεηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε επλντθνχο φξνπο πξνο ηελ Αίγππην, χςνπο $250 εθαη., κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα. Η ελ ιφγσ εθηακίεπζε 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην δηκεξνχο ζπκθσλίαο πνπ είρε ζπλαθζεί θαηά ηελ επίζεκε 

επίζθεςε ηεο Καγθειαξίνπ Merkel ζηελ Αίγππην ην Μάξηην ηνπ 2017, γηα παξνρή 

δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW πξνο ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο $500 εθαη., ε πξψηε δφζε ησλ νπνίσλ είρε 

εθηακηεπζεί ηνλ Οθηψβξην 2017. Οη σο άλσ ρξεκαηνδνηήζεηο θαηεπζχλνληαη ζε ζηήξημε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, θαζψο 

θαη ζε πξνγξάκκαηα ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ησλ κηθξνεπηρεηξήζεσλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.   

 

Απμεκέλα θαηά 3,1% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ην έηνο 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ηo δηάζηεκα Ιαλ.-

Γεθ. 2018 ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά $800 εθαη., ή 

θαηά 3,1%, ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $25,5 δηζ., έλαληη $24,7 δηζ. θαηά ην 

δσδεθάκελν ηνπ 2017.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα κεησκέλεο ζε EGP 192,28 δηζ. 

ην Γεθέκβξην 2018 

χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα 

μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ 

θαηέγξαςαλ πηψζε -γηα έλαην ζπλερφκελν κήλα- θαηά EGP2,19 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018, 

αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP192,28 δηζ. ($10,95 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), 

έλαληη EGP194,47 δηζ. ην Ννέκβξην. εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεθαιαίσλ 

μέλσλ επελδπηψλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηα αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα απφ ηνλ 

παξειζφληα Απξίιην, αλέξρεηαη ζε EGP188,02 δηζ. (ήηνη πεξίπνπ $10,71 δηζ. κε 

ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).  

 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 11/2 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο 

αμίαο $1 δηζ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε πξνζθνξέο απφ 33 δηεζλή θαη 

εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,074 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 

έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 28 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $1,014 δηζ. Σν επηηφθην πνπ 

επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ θπκάλζεθε 

κεηαμχ 3,76% θαη 3,80%, έλαληη επηηνθίνπ 3,78-3,80% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ 

έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ζηηο 6 Ιαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
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Σν κέζν επηηφθην δηαηεξήζεθε ζηαζεξφ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ, ζην 

3,797%. 

 

ε EGP11,5 δηζ. ε δξαζηεξηφηεηα κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ην 2018 

Σν ζσξεπηηθφ χςνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Αίγππην ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή 

ηνπ πνξεία ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP11,5 δηζ. (πεξίπνπ 

$655 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), έλαληη κφιηο EGP6,6 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2016,  

ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

(Financial Regulatory Authority – FRA), θ. Omran.  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Η Αίγππηνο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη 900.000 feddans ζε επελδπηέο  

Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ν θ. Hannoura, επηθεθαιήο ηεο Egyptian 

Countryside Development Company (ECDC-El Reef El Masry), ε νπνία είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάθηεζεο θαη αγξνηηθήο αμηνπνίεζεο εξεκηθψλ εθηάζεσλ, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο λα δηαζέζεη γαίεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 900.000 feddans ζε ηδηψηεο επελδπηέο. Καηά ηνλ θ. Hannoura, νη ελ ιφγσ γαίεο 

αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο Farafra, Γπηηθήο Minya, Al Maghrah θαη Toshka, 

δηεπθξηλίδνληαο φηη νη ηηκέο δηάζεζήο ηνπο ζα δηαθέξνπλ αλαιφγσο ηεο ηνπνζεζίαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο απηψλ, θαζψο θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ απηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ. Ο θ. Hannoura αλέθεξε επίζεο φηη θαηά ηελ πξφζθαηε πεξίνδν ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξνέβε ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε επελδπηέο, γηα ηε δηάζεζε 

ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ 550.000 feddans, ζην πιαίζην ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο 

αλάθηεζεο εθηάζεσλ 1,5 εθαη. feddans αγξνηηθήο γεο. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ζηα ηέιε ηνπ 2015, κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζε εξεκηθέο εθηάζεηο 1,5 εθαη. feddans, κε ζηφρν 

ηελ επέθηαζε ηεο αγξνηηθήο γεο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα αλάπηπμε θαιιηεξγεηψλ. Σν ελ 

ιφγσ πξφγξακκα δηαηξέρεη 8 ζπλνιηθά αηγππηηαθέο επαξρίεο ζηε Γπηηθή Έξεκν θαη ην 

ηλά θαη πινπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ ηνλ αηγππηηαθφ  ηξαηφ.  

 

Γεκηνπξγία θξαηηθνχ ηακείνπ γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηε ζχζηαζε θξαηηθνχ 

ηακείνπ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Σν ηακείν, επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ ζα 

είλαη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ζα βνεζήζεη ηηο θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ησλ ρξεψλ ηνπο, ελψ επίζεο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ «απνζπκθφξεζε» ησλ ειιείςεσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά θαηξνχο ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ην θξάηνο. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε δεκηνπξγία ελ 

ιφγσ ηακείνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ).   

 

Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε Fruit Logistica ζην Βεξνιίλν 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 73 αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζπκκεηείραλ ζηε θεηηλή έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο Fruit 

Logistica, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην εθζεζηαθφ θέληξν Berlin ExpoCenter City  ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ζην δηάζηεκα 6-8 Φεβξνπαξίνπ. Η αηγππηηαθή εζληθή ζπκκεηνρή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξίπηεξν 1.390 ηεηξ. Μέηξσλ θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηελ θξαηηθή 

Αξρή Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ (Export Development Authority – EDA), ζε ζπλεξγαζία κε 

ην αηγππηηαθφ πκβνχιην Δμαγσγέσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ (Agricultural Export 

Council) θαη ην γεξκαληθφ επηκειεηήξην ζηελ Αίγππην. 
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Φφξνπκ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζην Κάηξν (“StartEgypt Forum”, 11/2/2019)    
ηηο 11/2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηνπνζεζία 

“Greek Campus”, φπνπ ζηεγάδεηαη ην παιαηφηεξν θαη πεξηζζφηεξν θεκηζκέλν 

ηερλνινγηθφ θαη θαηλνηνκηθφ πάξθν ηνπ Καΐξνπ, θφξνπκ λενθπψλ αηγππηηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηελ νξγαλσηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο εδψ βξεηαληθήο 

Πξεζβείαο θαη ηεο International Finance Corporation ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο. ηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ, ε αηγππηηαθή πιαηθφξκα επψαζεο λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ “StartEgypt” -ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο 

νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηε ζεκαληηθφηεξε εγρψξηα εηαηξεία ππεξεζηψλ “startup 

accelerator” Flat6Labs- παξνπζίαζε ηα επελδπηηθά projects 27 επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζε πξφγξακκα εθθφιαςεο λέσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη 

επηιέρζεθαλ κεηαμχ 1.200 αηηήζεσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά. Σν ελ ιφγσ θφξνπκ 

είρε ζθνπφ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηιεγείζεο λενθπείο επηρεηξήζεηο λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο ζε εθπξνζψπνπο βηνκεραληθψλ θιάδσλ θαη ζε 

ππνςήθηνπο επελδπηέο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

(“venture capital”), απνζθνπψληαο, ηειηθά, ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ projects. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  

Κξαηηθφ πξφγξακκα εμάιεηςεο ησλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ 

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ αλάπηπμεο ησλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ 

(Informal Settlements Development Fund – ISDF) θ. Seddik, ηελ ηειεπηαία δηεηία έρνπλ 

δαπαλεζεί θνλδχιηα χςνπο EGP4 δηζ. κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πεξηνρψλ πνπ ζηεγάδνπλ 

νηθηζκνχο θησρψλ (slums). ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμάιεηςε ησλ 

απζαίξεησλ νηθηζκψλ έσο ην έηνο 2030. Καηά ηνλ θ. Seddik, ζήκεξα ππάξρνπλ 1.100 

πεξηνρέο πνπ ζηεγάδνπλ απζαίξεηνπο θησρνχο νηθηζκνχο ζηελ Αίγππην, εθ ησλ νπνίσλ 

πάλσ απφ 300 εληνπίδνληαη ζηελ επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Καΐξνπ. χκθσλα 

εμάιινπ κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, πεξίπνπ 40% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Καΐξνπ εθηηκάηαη φηη θαηνηθεί ζε απζαίξεηνπο ή θησρνχο νηθηζκνχο, ελψ 

ην 75% ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο βξίζθεηαη εθηφο 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην 1% απηψλ θξίλεηαη σο εμαηξεηηθά ρακεινχ επηπέδνπ 

αζθαιείαο. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε θπβέξλεζε έρεη κέρξη ηψξα 

δαπαλήζεη θνλδχιηα χςνπο EGP20 δηζ. κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε αζθαιέζηεξσλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, θαζψο θαη θνλδχιηα χςνπο EGP100 δηζ. γηα ηελ θαηαζθεπή 600.000 

νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θνηλσληθήο ζηέγαζεο. 

εκεηψλεηαη παξεκπηπηφλησο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 13/2 νξθίζηεθε 

λένο Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο ν θ. El Gazzar, αθαδεκατθφο, πξψελ πθππνπξγφο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο πνιενδνκηθήο Αξρήο (General 

Authority for Urban Planning). Ο θ. El Gazzar αληηθαηέζηεζε ηνλ Π/Θ θ. Madbouly, ν 

νπνίνο απφ ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην πνπ αλέιαβε πξσζππνπξγηθά θαζήθνληα, είρε 

δηαηεξήζεη θαη ην ραξηνθπιάθην ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Egypt Petroleum Show (EGYPS) 2019 (11-13 Φεβξνπαξίνπ 2019) 

ην δηάζηεκα 11-13/2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ 

(EIEC) ε θεηηλή ηξίηε έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο θαη ζπλεδξίνπ ησλ θιάδσλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηίηιν “Egypt Petroleum Show – EGYPS 2019”, πνπ 

δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αηγχπηνπ. Σελ έλαξμε ηεο 

ζεκαληηθήο ελ ιφγσ εθδήισζεο θήξπμε ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly. ην ζθέινο ηνπ 

ζπλεδξίνπ, ηηο εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ παξαθνινχζεζε αθξναηήξην πεξίπνπ 1.200 αηφκσλ, 

κεηείραλ πάλσ απφ 200 νκηιεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλψηαηα ζηειέρε ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο πνιινί εθπξφζσπνη 

μέλσλ θπβεξλήζεσλ, αιιά θαη αλψηαηα ζηειέρε φισλ ησλ κεγάισλ δηεζλψλ νκίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο έξεπλαο, εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο 
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πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ρψξα. Απφ ηελ Διιάδα ζπκκεηείρε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ 

νκίινπ Energean Oil & Gas, θ. Ρήγαο.  

ηηο αίζνπζεο ηεο έθζεζεο κεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 400 εηαηξείεο σο εθζέηεο, κε 13 

νξγαλσκέλεο ζπκκεηνρέο ζε εζληθά πεξίπηεξα (απφ ΗΠΑ, Βξεηαλία / θνηία, Γαιιία, 

Ιηαιία, Κίλα, Μπαρξέηλ, ΗΑΔ, Καλαδά, Κχπξν, Ρσζία, Γεξκαλία θαη Ννξβεγία), ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (φκηινη 

Lalizas, D. Koronakis θαη Protasis Engineering & Consulting).  

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζην 

ζπλεδξηαθφ κέξνο ηεο θεηηλήο EGYPS, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλέθεξε πσο «ε 

εθδήισζε απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε επαθψλ θαη ην ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν, ηφζν ζηελ Αίγππην, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ηεο Β. Αθξηθήο, ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο». Η θεηηλή έθδνζε ηεο 

EGYPS είρε «ζχλζεκα» “North Africa and the Mediterranean: Meeting Tomorrow's 

Energy Needs” θαη θηινμέλεζε ρσξηζηέο ζπλεδξίεο ζε δεηήκαηα φπσο ε ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη επελδχζεηο θαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη, 

θαζψο επίζεο ε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.   

 

Δπηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο απφ ηελ EGYPS 2019 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ θεηηλνχ ζπλεδξίνπ EGYPS 

2019, ν βξεηαληθφο πεηξειατθφο φκηινο BP αλαθνίλσζε φηη έρεη μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 2
ε
 θάζε αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα 

(θνηηάζκαηα Γθίδα θαη Fayoum), κε αξρηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο ζηα 400 εθαη. θ.π. 

εκεξεζίσο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ BP, θ. Dudley, ν 

βξεηαληθφο φκηινο έρεη θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο νινθιεξψζεη ζπλνιηθά 

21 λέα επελδπηηθά projects ζχλδεζεο θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ κε ην αηγππηηαθφ 

εζληθφ δίθηπν. ηφρνο ηνπ νκίινπ είλαη λα θζάζεη ε ζπλνιηθή παξαγσγή αεξίνπ απφ ηα 

θνηηάζκαηα πνπ απηφο αμηνπνηεί ηα 900.000 βαξέιηα ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ 

εκεξεζίσο, έσο ην έηνο 2021. Καηά ηνλ θ. Dudley, ην επίπεδν ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο 

απφ ηηο ηξεηο θάζεηο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, θαηφπηλ ηεο 

νινθιήξσζήο ηνπο, αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 1,4 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο, 

αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 20% ηεο ηξέρνπζαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο 

Αηγχπηνπ ζε θπζηθφ αέξην. εκεηψλεηαη φηη ε ηξίηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα 

πεξηιακβάλεη ην θνίηαζκα Raven, ε παξαγσγή απφ ην νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 

πξνο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο θ. Dudley δήισζε επίζεο φηη ν φκηινο BP 

αλακέλεηαη λα επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ $1,8 δηζ. θέηνο.  

Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξηζψξην ηεο θεηηλήο 

EGYPS, ε αηγππηηαθή εηαηξεία Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED), θαηά 

πιεηνςεθία ηδηνθηεζίαο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ EGPC, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη 

ηνλ νκψλπκν αγσγφ πεηξειαίνπ πνπ δηαηξέρεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ Ain Sokhna ζηνλ Κφιπν νπέδ - Sidi Kerir ζηελ Αιεμάλδξεηα,  ππέγξαςε δχν 

ζπκθσλίεο κε ην γηγαληηαίν ζανπδαξαβηθφ πεηξειατθφ φκηιν Saudi Aramco, κε 

αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ 

(καδνχη θαη ληίδει), ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 387.000 θπβηθψλ κέηξσλ. Οη ελ ιφγσ 

εγθαηαζηάζεηο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηνπο σο άλσ ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο 

ηεο SUMED ζηηο πεξηνρέο Sidi Kerir θαη Ain Sokhna. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην ληίδει 

απφ ηηο σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πξννξίδεηαη γηα επαλεμαγσγή ζηελ Δπξψπε, ελψ ην 

καδνχη ζα πξννξίδεηαη είηε γηα επαλεμαγσγή ζηε . Αξαβία, ή γηα δηνρέηεπζε ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ηεο Αηγχπηνπ, ή, ηέινο, γηα θφξησζε ζε πινία ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. 

Δπηπιένλ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο πεηξειατθφο φκηινο 

Misr Petroleum, ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην καιαηζηαλφ πεηξειατθφ φκηιν 

Petronas, κε αληηθείκελν ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο 



8 

 

κνλάδαο δηπιηζηεξίνπ ηεο πξψηεο ζηελ πεξηνρή Amreya ηνπ Καΐξνπ, ψζηε λα θζάζεη ζε 

επίπεδα πιήξνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο.       

   

Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ ηεο EGPC θαη ηεο EGAS γηα αλαζέζεηο 

έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ 

Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla αλαθνίλσζε πνιχ πξφζθαηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν πεξζηλψλ κεγάισλ γχξσλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ πνπ είραλ 

πξνθεξχμεη νη θξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, EGPC θαη EGAS, αληίζηνηρα, 

γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ αλά ηε ρψξα (EGPC: 

Γπηηθή Έξεκνο, Αλαηνιηθή Έξεκνο, Κνηιάδα Νείινπ, Κφιπνο νπέδ, EGAS: 

Μεζνγεηαθέο αθηέο θαη Γέιηα Νείινπ). χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, νη εηαηξείεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ ληθήηξηεο ζην δηαγσληζκφ ηεο EGPC πξφθεηηαη λα δηαλνίμνπλ ζπλνιηθά 39 

εξεπλεηηθά θξέαηα, ελψ εθείλεο πνπ αλαδείρζεθαλ ληθήηξηεο ζην δηαγσληζκφ ηεο EGAS 

ζα δηαλνίμνπλ 21 θξέαηα. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ αλακέλεηαη 

λα δηελεξγεζνχλ ζην πιαίζην ησλ σο άλσ έξγσλ εθηηκάηαη ζε $800 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 

$600 εθαη. ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο EGAS, $164 εθαη. ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο 

EGPC, ελψ ηα ππφινηπα $36 εθαη. απνηεινχλ επηρνξεγήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. 

Οη αλάδνρνη εηαηξείεο, φπσο αλαδείρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο EGPC (7 

πεξηνρέο παξαρψξεζεο) είλαη νη αθφινπζεο: General Petroleum Company, Neptune 

Energy, Merlon International, Shell θαη ENI. Αληίζηνηρα, νη αλάδνρνη εηαηξείεο φπσο 

αλαδείρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο EGAS (5 πεξηνρέο παξαρψξεζεο), είλαη 

νη αθφινπζεο: Exxon Mobil, Shell, Petronas, DEA, BP θαη ENI. χκθσλα κε εθηηκήζεηο 

ηνπ θιαδηθνχ ηχπνπ, πιένλ θεξδηζκέλνο κεηαμχ ησλ πεηξειατθψλ νκίισλ απφ ηνπο δχν 

κεγάινπο αηγππηηαθνχο δηαγσληζκνχο είλαη ν φκηινο Shell, ν νπνίνο θέξδηζε ζπλνιηθά 3 

αλαζέζεηο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ θαη 2 γηα έξεπλα θπζηθνχ αεξίνπ. Ο θιαδηθφο Σχπνο 

επηζήκαλε επίζεο φηη γηα πξψηε θνξά δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο Exxon Mobil ζε έξγα 

έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ζηελ Αίγππην.   

 

Υξεκαηνδφηεζε πξνζθέξεη ε China Development Bank γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή Hamrawein   

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θηλεδηθή θξαηηθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα China 

Development Bank πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ηνπ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EEHC) κε θεθάιαηα χςνπο $3,7 δηζ., ηελ θαηαζθεπή 

ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ηερλνινγίαο θαζαξνχ άλζξαθα, δπλακηθφηεηαο 6.000 

MW, ζηελ πεξηνρή Hamrawein ηεο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο, επελδπηηθνχ $4,4 

δηζ. Σν ελ ιφγσ έξγν πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί απφ ηελ θνηλνπξαμία ησλ θηλεδηθψλ 

νκίισλ Shanghai Electric θαη Dongfang Electric Corporation, θαζψο θαη ηνπ 

αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Hassan Allam. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε 

δηάζηεκα εμαεηίαο δηα ηεο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ), κε ηε 

κέζνδν “EPC+Financing”, ήηνη “engineering-procurement-construction + financing”. 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηα ππφινηπα ρξεκαηνδνηηθά θνλδχιηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αλακέλεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ απφ 

αηγππηηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

 

πκθσλία γηα θηλεδηθή ρξεκαηνδφηεζε πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηα ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EEHC) θαη ε Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) 

ζπκθψλεζαλ ηελ παξνρή απφ ηε δεχηεξε δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο $2,6 δηζ. 

γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο απνζήθεπζεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αληιηνζηάζην, 

ζηελ πεξηνρή ηεο Ataka. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ηνλ θηλεδηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν επί ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ 

(επηηφθην, πεξίνδνο απνπιεξσκήο, πεξίνδνο ράξηηνο) αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ 

εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σν ελ ιφγσ έξγν πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί απφ 

ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Sinohydro, ζηνλ Κφιπν νπέδ, ελψ ε ζρεδηαδφκελε κνλάδα ζα έρεη 
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απνζεθεπηηθή δπλακηθφηεηα ηζρχνο 2.400 MW. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

είρε ππνγξάςεη κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Sinohydro κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο 

δηάζθεςεο ηνπ Sharm El Sheikh ην 2015, ελψ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2018, ζην 

πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ ζηελ Κίλα, ππεγξάθε θαη ζρεηηθή 

πξνθαηαξθηηθή ζχκβαζε. 

   

ηα 2,1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε εκεξήζηα παξαγσγή 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr αλέξρεηαη επηζήκσο πιένλ ζε 2,1 δηζ. 

θ.π., έλαληη επηπέδνπ 2 δηζ. θ.π. πνπ είρε επηηεπρζεί ην επηέκβξην ηνπ 2018. χκθσλα 

κε εθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΙ -ν 

νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην θνίηαζκα- κέρξη ηνλ πξνζερή Ινχιην ε εκεξήζηα παξαγσγή ηνπ 

Zohr αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 2,7 δηζ. θ.π., ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019 απηή 

πξνζδνθάηαη πσο ζα θζάζεη ηα 3 δηζ. θ.π.    

   

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η εκηξαηηλή ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα LuLu Group International ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ & 

Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ππέγξαςε κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν hypermarkets / 

supermarkets / πνιπθαηαζηεκάησλ  LuLu Group International ζπκθσλία γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ ππεξαγνξψλ ζηελ επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ. 

Η ζπκθσλία πξνβιέπεη επελδχζεηο ηεο εκηξαηηλήο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο, χςνπο $500 

εθαη., κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία -εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο- ηεζζάξσλ κεγάισλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο ζηηο πεξηνρέο New Cairo, 6
th

 of October θαη Obour City, πνπ 

πξνζδνθάηαη φηη ζα «γελλήζνπλ» πνιπάξηζκεο ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο. 

χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε ζπκθσλία κε ηνλ φκηιν LuLu εκπίπηεη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα πξνζειθχζεη μέλνπο επελδπηέο ζηε 

ρψξα, θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληζρχζεη ηηο εθνδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ρακειφ επίπεδν ηηκψλ γηα ηα δηαηηζέκελα 

βαζηθά πξντφληα, θπξίσο δε ηα ηξφθηκα. εκεηψλεηαη φηη ε αιπζίδα LuLu ιεηηνπξγεί 

ζηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2016, δηαζέηνληαο ιίγα θαηαζηήκαηα ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα 

ηνπ Καΐξνπ. Η αιπζίδα πξνγξακκαηίδεη λα δαπαλήζεη θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ EGP15 

δηζ. ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Αίγππην.      

 

Δπίζεκε άξζε απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ απφ ην νπδάλ 

χκθσλα κε αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε 

ηελ επίζεκε άξζε ζεηξάο απαγνξεχζεσλ εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. εκεηψλεηαη φηη νη ζνπδαληθέο απαγνξεχζεηο 

μεθίλεζαλ ην επηέκβξην 2016, εμαηηίαο αθ’ ελφο πνιηηηθψλ εληάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ, θαη αθ’ εηέξνπ θφβσλ πεξί πηζαλήο κφιπλζεο θνξηίσλ εμαγφκελσλ αηγππηηαθψλ 

θξανπιψλ κε επαηίηηδα Α. ηε ζπλέρεηα, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ πξνρψξεζε ζε 

απαγνξεχζεηο πξφζζεησλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην Μάξηην 2017, ελψ απφ 

ηνλ Ινχλην 2017 επέβαιε γεληθεπκέλε απαγφξεπζε εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ θαη δσηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ελ κέζσ θιηκάθσζεο ηεο πνιηηηθήο έληαζεο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη πνιχ πξφζθαηα, ην νπδάλ είρε ήδε αξρίζεη λα εηζάγεη μαλά 

πεξίπνπ 18 θαηεγνξίεο αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε εθαξκνγή ζρεηηθήο 

δηκεξνχο ζπκθσλίαο γηα άξζε ησλ απαγνξεχζεσλ εηζαγσγψλ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, 

ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζην Υαξηνχκ. 

 

Η Αίγππηνο αγνξάδεη 300.000 ηφλνπο ζίηνπ θαη 68.000 ηφλνπο ξπδηνχ  
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 8/2 ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή 

Πξνκεζεηψλ (GASC) αγφξαζε, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ, ζπλνιηθή 

πνζφηεηα 300.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ πξνο παξάδνζε ζην ηέινο Μαξηίνπ. χκθσλα κε ηα 
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νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε GASC αγφξαζε 120.000 ηφλνπο ακεξηθαληθνχ, 120.000 

ηφλνπο γαιιηθνχ θαη 60.000 ηφλνπο νπθξαληθνχ ζηηαξηνχ. Δπίζεο, ε GASC αγφξαζε, ζην 

πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ θεηηλνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ηεο γηα πξνκήζεηα ξπδηνχ, 68.000 

ηφλνπο ιεπθνχ ξπδηνχ, ε παξάδνζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί σο ην 

ηέινο Απξηιίνπ. 

 

Αλαθνίλσζε πεξί κείσζεο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ βάκβαθνο ην 2019 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά κέζα, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο αλαθνίλσζε πνιχ 

πξφζθαηα ηε κείσζε θαηά 40,5% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ βάκβαθνο γηα ηελ 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ 2019, ζην επίπεδν ησλ 200 ρηι. feddans, έλαληη 336 ρηι. 

feddans πέξζη. Καηά ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ θ. Abu Steit, ε κείσζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ αηηηνινγείηαη απφ ην φηη ε Αίγππηνο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψζεη θέηνο ην 

πιεφλαζκα βάκβαθνο πνπ θαηαγξάθεθε πέξζη.   

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Αηγππηην-νπθξαληθφ κλεκφλην γηα παξαγσγή ζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο 

θ. El Assar θαη ν Οπθξαλφο Πξέζβεο ζηελ Αίγππην θ. Latii, παξεπξέζεθαλ ζηηο 10/2 ζε 

ηειεηή ππνγξαθήο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ ζπζηεκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ αζθαιείαο Falcon Group θαη ηεο νπθξαληθήο εηαηξείαο Practika, κε ζθνπφ 

ηε ζπκπαξαγσγή ζσξαθηζκέλσλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην. Καηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ, ν Οπθξαλφο Πξέζβεο εμέθξαζε ηελ πξνζδνθία φηη νη δχν 

ρψξεο ζα επεθηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ζε άιινπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ελψ 

επηζήκαλε φηη ζηελ πξφζθαηε δηεζλή έθζεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ EDEX 2018 πνπ 

έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Γεθεκβξίνπ, ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 

62 νπθξαληθνί φκηινη.       

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Γηεζλήο εθηίκεζε πεξί 11,3 εθαη. ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην ην 2018 

χκθσλα κε εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία επηθαινχληαη ζρεηηθή δήισζε 

αμησκαηνχρνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO), νη ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 αλήιζαλ ζε 11,3 εθαη. επηζθέπηεο, 

έλαληη 8,3 εθαη. ην 2017. χκθσλα κε σο άλσ εθηηκήζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ην 2018 πξνήιζε απφ ηελ Δπξψπε κε 1,7 εθαη. 

ηνπξίζηεο ελψ ε Γεξκαλία θαηαγξάθεθε σο ε θνξπθαία ρψξα πξνέιεπζεο μέλσλ 

ηνπξηζηψλ, Ωο ζπνπδαηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ 

θαηαγξάθνληαη επίζεο, κε βάζε ηηο σο άλσ εθηηκήζεηο, ε Οπθξαλία, ε Βξεηαλία, ε 

Ιηαιία, ε . Αξαβία, ην νπδάλ θαη ε Ληβχε. 

 

 

 


