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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (17-24/4/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Ρπζκόο αλάπηπμεο 5,6% ζην 1
ν
 εμάκελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 

Σχκθσλα κε λεφηεξα, πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη ζε 5,6% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19), έλαληη ξπζκνχ 5,3% θαηά ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Σεκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν 

Ηαλνπάξην ην Υπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ είρε εθηηκήζεη, ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε, ην 

ζπλνιηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε 5,4%. 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ, σο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο 

θαηά ην εμάκελν Ηνπιίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018 ζεσξνχληαη νη θιάδνη θπζηθνχ αεξίνπ, 

ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη θαηαζθεπψλ. Σηφρν ηεο 

θπβέξλεζεο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 απνηειεί ε επίηεπμε ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,6%, 

ελψ γηα ην έηνο 2019/20 ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο 6%.  

 

ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΑ-ΑΙΓΤΠΣΟΤ 

Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζηελ Αζήλα (16/4/2019) 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο αλαθέξζεθε ζηηο 18/4 ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρε ν 

Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ, θ. Nassar, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο 

ηνπ ζηελ Αζήλα ηελ Τξίηε 16/4, κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη 

Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θ. Γξαγαζάθε. Τα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα 

αλέθεξαλ ζρεηηθά φηη κεηαμχ ησλ δχν αμησκαηνχρσλ ζπδεηήζεθε ην κέιινλ ηεο δηκεξνχο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ζεηξά ηξερφλησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ, ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα ζεκείσζαλ πσο 

ζπκθσλήζεθε ε ζχζηαζε κηθηήο νκάδαο εξγαζίαο απφ ην ειιεληθφ Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

& Αλάπηπμεο θαη ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, έξγν ηεο νπνίαο ζα 

είλαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ε εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Οη δχν πιεπξέο θέξνληαη κάιηζηα λα 

απνθάζηζαλ ηελ πξνεηνηκαζία θιαδηθψλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ππνδνκέο, ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ 

Διιάδαο – Αηγχπηνπ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηηο 

ρψξεο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ηεο νπνίαο θέηνο πξνεδξεχεη ε Αίγππηνο. 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο παξνπζίαζε εμάιινπ δειψζεηο ηνπ  θ. Γξαγαζάθε ζην 

πιαίζην ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ θ. Nassar, ζηηο νπνίεο ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, κε εηδηθή κλεία ζηελ ηξηκεξή 

ζπλεξγαζία Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο εζηίαζε 

επίζεο ζηελ αλαθνξά ηνπ θ. Γξαγαζάθε ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

–θαη ηεο Διιάδαο- γηα εμεχξεζε επθαηξηψλ ζπλεξγαζίαο, ηφζν  κε ηελ Αίγππην, φζν θαη 

επξχηεξα κε ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δειψζεηο ηνπ Αηγππηίνπ 

Υπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ε Διιάδα θαη ε Αίγππηνο ζηε ζχλδεζε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο κε ηηο αγνξέο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ, ηνλίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

Τα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα επηθέληξσζαλ εμάιινπ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

δειψζεηο ηνπ θ. Γξαγαζάθε ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ειιεληθήο 

αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη κε ηε 

δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζχζηαζεο θνηλψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ κε άιιεο ρψξεο, κε 

ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, φπσο έρεη ήδε ζπκβεί κε ηα ΖΑΔ. 

Ο νηθνλνκηθφο Τχπνο ηεο Αηγχπηνπ –ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ 

πξαθηνξείνπ ΜΔΝΑ- αλαθέξζεθε επίζεο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Nassar, 

ζε ελδηαθέξνλ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ νκίισλ ησλ θιάδσλ αινπκηλίνπ, 
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απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη γεσξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζηε ρψξα, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ χςνπο €70 εθαη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ εληνπίζακε αληίζηνηρεο αλαθνξέο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά 

επελδπηηθά ελδηαθέξνληα ζηνλ ειιεληθφ νηθνλνκηθφ Τχπν. Σπγθεθξηκέλα, φπσο αλέθεξαλ 

ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζπλάληεζε 

ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Alumil, θ. Μπισλά, κε αληηθείκελν ηελ επέθηαζε ησλ 

επελδχζεσλ ηνπ ειιεληθνχ νκίινπ ζηελ Αίγππην δηα ηεο θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο 

πξντφλησλ αινπκηλίνπ ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, 

κε ζθνπφ ηηο εμαγσγέο πξνο Αηζηνπία, Κέλπα, ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, θαη, ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πξνο Ηλδία. Δπίζεο, ν θ. Nassar ζπλάληεζε πςειφβαζκν ζηέιερνο 

ηεο ειιεληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο NAMCO, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξννπηηθψλ παξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο 

ηνπ νκίινπ Titex Home Furnishings, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία θισζηνυθαληνπξγηθήο 

κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Sadat City, ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, επηθάλεηαο 

40.000 ηεηξ. κέηξσλ θαη εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο €40 εθαη. Τέινο, ηα αηγππηηαθά 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ηε ζπλάληεζε ηνπ θ. Nassar κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 

νκίινπ Γαία Δπηρεηξείλ, θ. Μαπξνπδή, κε αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ 

κεηξήζεσλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο αλά ηελ Αίγππην, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο 

€30 εθαη. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ αθ’ ελφο ε αλαθνξά ηνπ Αηγχπηηνπ Υπνπξγνχ 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζηα ζηνηρεία ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, κε 

βάζε ηα ειιεληθά –θαη φρη ηα αηγππηηαθά- ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (φγθνο εκπνξίνπ €1,8 δηζ., 

εηζαγσγέο απφ Διιάδα €1,16 δηζ., εμαγσγέο πξνο Διιάδα €640,2 εθαη.), αθ’ εηέξνπ δε ε 

ππνεθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, κε βάζε ηα αηγππηηαθά 

ζηνηρεία, ζην επίπεδν ησλ $227,6 εθαη. (έλαληη ειιεληθψλ εθηηκήζεσλ πνπ ην αλεβάδνπλ ζε 

πεξίπνπ €1,2 δηζ.).     

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Γξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηηο επηδνηήζεηο θαπζίκσλ & ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2019/20 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηηο 16/4, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεδίνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ν Υπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, νη επηδνηήζεηο θαπζίκσλ πξφθεηηαη λα κεησζνχλ θαηά EGP36,112 

δηζ. (40,5%) ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σπγθεθξηκέλα, νη θξαηηθέο 

δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε EGP52,963 δηζ., έλαληη 

δαπαλψλ EGP89,075 δηζ. πνπ είραλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19). Σρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν 

θ. Maait αλέθεξε φηη ην επίπεδν απηψλ ζα κεησζεί θαηά 75% ζην πιαίζην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη ζα αλέξρεηαη ζε EGP4 δηζ., έλαληη 

EGP16 δηζ. πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ.       

 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Moody’s αλαβαζκίδεη ην αμηόρξεν ηεο Αηγύπηνπ 

Σηηο 17/4, ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s αλαβάζκηζε ην αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ ζε 

“B2” απφ “Β3” πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, ραξαθηεξίδνληαο σο ζηαζεξή ηελ πξννπηηθή ηεο 

καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο 

Αηγχπηνπ αληαλαθιά, ζχκθσλα κε ην δηεζλή νίθν, ηηο ζπλερηδφκελεο δηαξζξσηηθέο 

βειηηψζεηο ζηελ νηθνλνκία κέζσ ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηε 

ζεκεηνχκελε ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ν δηεζλήο νίθνο δηαπηζηψλεη 

φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη επξεία εγρψξηα ρξεκαηνδνηηθή βάζε, ε νπνία εληζρχεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηεο ρψξαο ζε ελδερφκελεο κειινληηθέο δπζθνιίεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ρξένπο ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη εμαηξεηηθά πςειέο δαλεηαθέο 

αλάγθεο θαη δαλείδεηαη ζε πςειφηαηα επίπεδα επηηνθίσλ. Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε 

δηαηήξεζε πξσηνγελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε 

ηζρπξψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα βνεζήζνπλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο λα πεξηνξίζεη 
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βαζκηαία ηελ αλαινγία ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ΑΔΠ ζε θάησ ηνπ 80% έσο ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21. Ο νίθνο Moody’s εθηηκά επίζεο φηη ην απμεκέλν επίπεδν ησλ 

εγρψξησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ε πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε 

αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζα είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζα ζεκαηνδνηήζνπλ 

αθφκε πςειφηεξνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ο νίθνο Moody’s εθηηκά εμάιινπ φηη 

επίθεηηαη άλνδνο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, σο απνηέιεζκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηθνπψλ ησλ ζρεηηθψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ην νπνίν ν νίθνο ζεσξεί φηη 

ζα νινθιεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19).  

Σχκθσλα κε εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ ζε μέλν θαη ζε εγρψξην λφκηζκα απφ ηνλ νίθν 

Moody’s, ε νπνία ήιζε έλα κφιηο κήλα κεηά ηελ αλαβάζκηζε, ζηηο 21/3, ηνπ αμηφρξενπ ηεο 

ρψξαο απφ ηνλ νίθν Fitch, ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε ζηαζεξή πξννπηηθή, εθηηκάηαη πσο ζα 

επηθέξεη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ ζηελ 

αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ζα βνεζήζεη λα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

ηφζν ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Σεκεηψλεηαη φηη, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ, ν νίθνο 

Moody’s αλαβάζκηζε ζηηο 23/4 ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πέληε ηξαπεδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, απφ ηε βαζκίδα “B3” ζηε βαζκίδα “B2”. Δπηπιένλ, αλαβαζκίζηεθε 

ε αμηνιφγεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα ησλ ηξαπεδψλ 

Commercial International Bank (CIB), Banque du Caire, National Bank of Egypt (NBE) θαη 

Banque Misr, απφ “B3” ζε “B2”, θαζψο επίζεο θαη εθείλσλ ηεο Bank of Alexandria, απφ 

“B2” ζε “B1”. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ φισλ ζε μέλν 

λφκηζκα αλαβαζκίζηεθε ζε “B3” απφ “Caa1” πξνεγνπκέλσο. Τέινο, ν νίθνο Moody’s 

αλαβάζκηζε θαη ηηο ζπλνιηθέο πξννπηηθέο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζε 

«αζζελείο», απφ «πνιχ αζζελείο» πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

Η Παγθόζκηα Σξάπεδα εγθξίλεη ρξεκαηνδνηηθό παθέην $200 εθαη. πξνο ηελ Αίγππην 

Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο ε Παγθφζκηα Τξάπεδα ελέθξηλε ηελ 

παξνρή δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $200 εθαη. πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε 

ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα, κε 

έκθαζε ζηε γπλαηθεία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ππφ ηνλ ηίηιν “Catalyzing 

Entrepreneurship for Job Creation”. Σεκεηψλεηαη φηη ε ρνξήγεζε ηνπ σο άλσ 

ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ πξνο ηελ Αίγππην είρε απνθαζηζηεί ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο 

εαξηλήο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΤ ζηελ Οπάζηγθηνλ. Όπσο 

αλαθνίλσζε ζρεηηθά ε Υπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ, θα 

Nasr, απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ παθέην, πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε 

θνλδχιηα χςνπο $145 εθαη. εμσηξαπεδηθά δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δηνηθνχληαη απφ λεαξνχο επηρεηξεκαηίεο ή γπλαίθεο, ή πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε κε αλαπηπγκέλεο, θησρέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ελψ θνλδχιηα χςνπο $50 εθαη. 

πξφθεηηαη λα επελδπζνχλ ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (venture capital), κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε λενθπψλ, 

θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ projects. 

 

Αλακελόκελε επίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζην Πεθίλν ζην ηέινο Απξηιίνπ 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Τχπνο αζρνιήζεθε πξφζθαηα κε ηελ πξνγξακκαηηδφκελε 

επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζην Πεθίλν, φπνπ θαηά ην δηάζηεκα 25-27/4 πξφθεηηαη λα 

δηνξγαλσζεί δηεζλήο δηάζθεςε ηεο πξσηνβνπιίαο “Belt & Road”, κε ηε ζπκκεηνρή εγεηψλ 

θαη πςειψλ αμησκαηνχρσλ απφ πεξίπνπ 40 θξάηε. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλακέλεηαη λα ζπλαληεζεί ηφζν κε ηνλ Κηλέδν 

νκφινγφ ηνπ, θ. Jinping, φζν θαη κε ηνλ Π/Θ ηεο Κίλαο, θ. Keqiang, θαζψο επίζεο κε 

πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη ηεο αζηαηηθήο 

ππεξδχλακεο. Όπσο κάιηζηα αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ 

Πξνέδξνπ αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί ζεηξά ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Κίλαο. Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο δηεπθξίληζε επίζεο φηη, ε 
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ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηε δηάζθεςε ηεο πξσηνβνπιίαο “Belt & Road” απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θέηνο ε Αίγππηνο έρεη ηελ πξνεδξία ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο, εθπξνζσπψληαο έηζη νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Ο εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Τχπνο αλέθεξε πσο πξφθεηηαη γηα ηελ πέκπηε επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ 

Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ Κίλα, ελψ ππνγξάκκηζε φηη θαηά ηελ πιένλ πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ 

ζην Πεθίλν, ην Σεπηέκβξην ηνπ 2018, είραλ ππνγξαθεί δηκεξείο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ζπλνιηθνχ χςνπο πιεζίνλ ησλ $18,3 δηζ., κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ Αίγππην απφ θηλεδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο.    

 

Αηγππηην-νιιαλδηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα πδάησλ & απνρέηεπζεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ν Υπνπξγφο Υδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, θ 

Abdel Ati, εθπξνζψπεζε ηελ Αίγππην ζηελ ππνπξγηθή ζχλνδν ηνπ κηθηνχ Αηγππηην-

Οιιαλδηθνχ Σπκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Υδάησλ, πνπ έιαβε ρψξα ζηε Φάγε, ζηηο 17/4, ππφ 

ηελ πξνεδξία ηεο Οιιαλδήο Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ & Υδάησλ, θαο  Van Nieuwenhuizen. 

Όπσο θαηέγξαςε ν Τχπνο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ νη δχν πιεπξέο επηζθφπεζαλ ηελ 

πξφνδν ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ απφ Οιιαλδνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη απνρέηεπζεο ζηελ Αίγππην, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή Αξρή Απνρεηεπηηθψλ Έξγσλ (Egyptian Public Authority 

for Drainage Projects). Σεκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, νη ηερληθέο κειέηεο ησλ 

Οιιαλδψλ εκπεηξνγλσκφλσλ εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαιπκκέλσλ 

ζπζηεκάησλ απνζηξάγγηζεο / απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ παξαιηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη Σαΐλη, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδερφκελεο 

κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην 

Αηγππηην-Οιιαλδηθφ Σπκβνχιην Γηαρείξηζεο Υδάησλ δεκηνπξγήζεθε ην έηνο 1976, θαη 

παξέρεη έθηνηε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ, πξνο φθεινο βέβαηα θπξίσο ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο.  

Σχκθσλα κε ηα ίδηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα, ζηηο 16/4 έιαβαλ ρψξα ζην Κάηξν νη εξγαζίεο 

ηεο εηδηθήο ηερληθήο επηηξνπήο ππνδνκψλ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, φπνπ, απφ πιεπξάο 

Αηγχπηνπ, ε νπνία θαηέρεη ηελ πξνεδξία γηα ηελ πεξίνδν 2019-2021, κεηείρε αληηπξνζσπεία 

ηνπ Υπνπξγείνπ Υδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο. Ζ επηηξνπή αζρνιήζεθε κε επηζθφπεζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ έξγσλ ππνδνκψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2017-2019, θαζψο θαη κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ θαηά ηε δεθαεηία 2020-2030. 

 

Οδεγίεο Αηγύπηηνπ Π/Θ γηα ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηηο επελδύζεηο 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly έδσζε 

νδεγίεο ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην γηα ηε ζχζηαζε ηερληθήο νκάδαο εξγαζίαο 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηα ππνπξγεία Δπελδχζεσλ, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ψζηε λα απμεζνχλ νη εηζξνέο 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζην κε πεηξειατθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηζπκεί λα δεη άλνδν ησλ επελδχζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ –πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ θιάδσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ζηνπο 

νπνίνπο σζηφζν δηνρεηεχεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ επελδχζεσλ- ηε 

ραιπβνπξγία, ηελ επηπινβηνκεραλία, ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ, ειαζηηθψλ νρεκάησλ, ηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία, ηε γεσξγία θαη ηελ θισζηνυθαληνπξγία. 

Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είλαη κάιινλ ζνξπβεκέλε απφ ηα 

αξλεηηθά πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, πνπ έδεημαλ φηη ην χςνο ησλ 

θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 

αλήιζε ζε $2,841 δηζ. (έλαληη $3,763 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18). 

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί θππξηαθώλ επελδύζεσλ ζηελ Αίγππην ύςνπο $400 εθαη. 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 22/4, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο ηεο Αηγχπηηαο 

Υπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο θαο Nasr κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Κππξηαθήο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ θ. Σπιινχξε, ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κππξηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (CIPA) θ. Μηραήι, ε αμία ησλ θππξηαθψλ 
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επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $400 εθαη., κέζσ ηεο παξνπζίαο 224 επηρεηξήζεσλ 

θππξηαθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο, 

ηνπξηζκνχ, ελέξγεηαο θαη δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. Καηά ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ζην 

πεξηζψξην ηεο ζπλάληεζεο ν θ. Σπιινχξεο δήισζε πσο «ε Κχπξνο ελζαξξχλεη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηεο νκίινπο λα επελδχνπλ ζηελ Αίγππην», θαζψο θαη φηη «ζα 

εληαηηθνπνηεζεί ε δηκεξήο ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ εθαηέξσζελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ».  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ αλαλεώλεη πξόγξακκα ρακειόηνθσλ ζηεγαζηηθώλ 

δαλείσλ γηα κεζαία εηζνδήκαηα 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγχπηνπ 

(CBE) ζπκθψλεζε κε πξφηαζε ηνπ θιαδηθνχ ηκήκαηνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ 

Βηνκεραληψλ (FEI) πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θηεκαηαγνξά, λα επαλαθέξεη ηελ πξσηνβνπιία 

πξνγξάκκαηνο παξνρήο ρακειφηνθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε άηνκα κεζαίσλ 

εηζνδεκαηηθψλ επηπέδσλ πνπ πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ θαηνηθία. Σπγθεθξηκέλα, ην ελ 

ιφγσ πξφγξακκα αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη πξνηηκεζηαθά επηηφθηα ηεο ηάμεσο ηνπ 10,5% 

ζε δπλεηηθνχο αγνξαζηέο θαηνηθηψλ, κε κεζαίνπ επηπέδνπ εηζφδεκα, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηνλ πξνζερή Ηνχιην. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θηεκαηαγνξάο ηεο 

FEI, θ. Shoukry, ην αλσηέξσ πξφγξακκα «έηξεμε» απφ ην έηνο 2014 έσο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηξέρνληνο έηνπο, πξνζθέξνληαο ρακειφηνθα, καθξνπξφζεζκα –έσο 20εηνχο δηάξθεηαο- 

ζηεγαζηηθά δάλεηα, κε επηηφθηα κεηαμχ 5% θαη 7%, ζε άηνκα ρακεινχ, 8% ζε άηνκα 

κεζαίνπ θαη 10,5% ζε άηνκα κεζαίνπ πξνο αλψηεξνπ εηζνδήκαηνο. Σχκθσλα κε 

θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο εμεηάδεη επίζεο ηε ζχζηαζε εηδηθνχ ηακείνπ κε 

ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηελ αγνξά θαηνηθηψλ απφ πνιίηεο κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. 

 

Γεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο γηα ρξεκαηνδόηεζε ελππόζεθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηξεηο κεγάινη αηγππηηαθνί 

φκηινη, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζην Φξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζπκθψλεζαλ λα 

ζπζηήζνπλ θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη φκηινη Talaat Moustafa Group (θνξπθαίνο φκηινο real estate 

developers), GB Capital (ρξεκαηννηθνλνκηθφο βξαρίνλαο ηνπ κεγάινπ νκίινπ Ghabbour 

Auto) θαη EFG Hermes Finance (ρξεκαηννηθνλνκηθφο βξαρίνλαο ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο 

EFG Hermes) ζπκθψλεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ σο άλσ θνηλνπξαμία, κε αξρηθφ θεθάιαην 

χςνπο EGP150 εθαη., ην νπνίν αξγφηεξα ζα απμεζεί ζε EGP250 εθαη. Σχκθσλα κε 

δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηξηψλ νκίισλ, ε θνηλνπξαμία έρεη ζηφρν λα δηαζέζεη ζηελ 

αγνξά νηθηζηηθέο κνλάδεο, παξέρνληαο καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε κε 

αληαγσληζηηθνχο φξνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ηεο πξνζθνξάο 

θαηνηθηψλ κε ηελ επξχηαηε απφ πιεπξάο αξηζκνχ αγνξαζηψλ, θαη δηαξθψο απμαλφκελε 

δήηεζε. Σχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλνπξαμίαο, θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, 

πξνγξακκαηίδεηαη απηή λα ρξεκαηνδνηήζεη αγνξέο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ζπλνιηθήο αμίαο 

πεξίπνπ EGP450 εθαη.  

Απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν ππνγξακκίζηεθε εμάιινπ φηη ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ 

παξνπζηάδεη κελ αλεμάληιεηεο επθαηξίεο γηα ηνπο αγνξαζηέο θαηνηθηψλ, σζηφζν νη 

παξερφκελεο ιχζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλαγθψλ. Σεκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθξηηηθά 

πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε ε απνξξφθεζε λέσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ απφ ηελ εγρψξηα δήηεζε. 

 

ε αλώηαην δηεηίαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ε αηγππηηαθή ιίξα 

Σηα κέζα Απξηιίνπ ζπλερίζηεθε ε ηάζε ελίζρπζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ 

ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, εληεηλφκελε ηδηαίηεξα κεηά 

ηηο 16/4, κε απνηέιεζκα ε ιίξα λα θζάζεη θαη πάιη ζηηο 22/4 ζε αλψηαην ζεκείν ηεο θαηά 

ηελ ηειεπηαία δηεηία έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ (απφ ην Μάξηην 2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 
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22/4 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), αλήιζε ζε 17,10 ιίξεο αλά δνιιάξην, 

έλαληη 17,26 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο 10/4. Σεκεηψλεηαη φηη ζπλνιηθά, απφ ην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ (23/1) νπφηε μεθίλεζε ε αλνδηθή πνξεία ηεο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ην δνιιάξην 

έρεη απνιέζεη ιίγν πάλσ απφ 75 πηάζηξεο έλαληη ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο. Αλάινγε 

πησηηθή πνξεία έρεη αθνινπζήζεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ θαη ε ηζνηηκία ηνπ 

επξψ έλαληη ηεο ιίξαο, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη ζηηο 19,23 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 22/4, 

έλαληη 19,38 ιηξψλ αλά επξψ ηελ 1/4 θαη 20,58 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 10/1 ηξέρνληνο έηνπο. 

 

ην Κάηξν ε 10
ε
 εηήζηα δηάζθεςε ησλ Αξαβηθώλ Υξεκαηηζηεξίσλ 

Καηά ην δηήκεξν 23 & 24 Απξηιίνπ, έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, ππφ ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο θαη δηνξγαλσκέλε απφ ην Φξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ε δέθαηε εηήζηα δηάζθεςε 

ηεο Οκνζπνλδίαο Αξαβηθψλ Φξεκαηηζηεξίσλ, ε νπνία ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εγεζηψλ 16 ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, εθπξνζψπσλ φισλ ησλ 

κεγάισλ δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη άλσ ησλ 500 εθπξνζψπσλ 

δηεζλψλ επελδπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ. Κχξηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηεο θεηηλήο 

δηάζθεςεο ήηαλ ε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε 

ηερλεηή λνεκνζχλε ζηηο ρξεκαηαγνξέο, ην κέιινλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

θαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Ο θηλεδηθόο όκηινο Huawei ζα ζέζεη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δίθηπν 

ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ 5G ζην Κάηξν 

Όπσο δήισζε ζηηο 21/4 ν Υπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, 

ν θηλεδηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο φκηινο Huawei αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζε δνθηκαζηηθή 

βάζε ηε ιεηηνπξγία δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πέκπηεο γεληάο (5G) ζην Κάηξν, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθείκελεο δηνξγάλσζεο ηνπ θεηηλνχ πνδνζθαηξηθνχ Κππέιινπ 

Δζλψλ Αθξηθήο, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Αίγππην ην θαινθαίξη. Ζ αλαθνίλσζε έγηλε ζην 

πεξηζψξην ζπλάληεζεο ηνπ θ. Talaat θαη ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ, θ. Madbouly, κε ηνλ 

αληηπξφεδξν ηεο θηλεδηθήο εηαηξείαο θ. Jie θαη πςειφβαζκα πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά 

ζηειέρε ηνπ νκίινπ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Β. Αθξηθήο. Ο θ. Talaat 

ζπκπιήξσζε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ φκηιν Huawei, πέξαλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ 5G, ζηνπο ηνκείο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο. 

 

Η Αίγππηνο 96
ε
 κεηαμύ 125 ρσξώλ ζε δηεζλή θαηάηαμε αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθώλ 

ηαιέλησλ 

Σηελ 96
ε
 ζέζε κεηαμχ 125 ρσξψλ θαηεηάγε ε Αίγππηνο ζε δηεζλή θαηάηαμε πνπ αμηνινγεί 

ηηο ελ ιφγσ ρψξεο απφ απφςεσο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα πξνζειθχνπλ, εθπαηδεχνπλ, 

αμηνπνηνχλ θαη ζπγθξαηνχλ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα. Ζ ελ 

ιφγσ δηεζλήο θαηάηαμε έρεη ηίηιν “Global Talent Competitiveness Index” θαη εθπνλείηαη 

απφ ηε δηεζλνχο θχξνπο γαιιηθή παλεπηζηεκηαθή ζρνιή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ INSEAD. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηδφζεηο ηεο Αηγχπηνπ ππήξμαλ αξθεηά ρακειέο ζε ζεηξά 

παξακέηξσλ, ηδηαίηεξα δε ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα πξνζειθχεη αλζξψπνπο κε 

επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα. Σηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, ε Αίγππηνο 

θαηεηάγε κπξνζηά απφ ην Μαξφθν θαη ηελ Αιγεξία, πνιχ πίζσ σζηφζν απφ ηα ΖΑΔ, ηα 

νπνία θαηεηάγεζαλ ζηε 19
ε
 ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο λα 

θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο Διβεηία, Σηγθαπνχξε θαη ΖΠΑ. Σεκεηψλεηαη επίζεο φηη ην Κάηξν 

θαηεηάγε ζηελ 113
ε
 ζέζε κεηαμχ 114 πφιεσλ φζνλ αθνξά ηελ ειθπζηηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη γηα αλζξψπνπο κε επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα, κπξνζηά κφλνλ απφ ην Νατξφκπη, 

ελψ ηελ θνξπθή ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο πφιεσλ θαηέιαβε ε Οπάζηγθηνλ.   
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Μεηαβνιέο ζην πξόγξακκα κεξηθώλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

Σχκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ Υπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ν 

θξαηηθφο φκηινο e-Finance, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο, πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δεχηεξν «θχκα» 

κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ 

πξνζερή Σεπηέκβξην. Σεκεηψλεηαη φηη ε θξαηηθή National Investment Bank θαηέρεη ην 69% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο e-Finance, ελψ κεξίδηα 9% θαηέρνπλ έθαζηνο ησλ νκίισλ 

National Bank of Egypt (NBE), Egyptian Banks Company (EBC) θαη Egyptian Company for 

Investment Projects. Δπηπιένλ, ν θ. Tawfik δήισζε πσο ν θξαηηθφο φκηινο Heliopolis 

Company for Housing & Development έρεη εθηνπηζηεί απφ ηνλ θαηάινγν επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ πξψηε θάζε ησλ κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα 

παξακέλνπλ πξνο άκεζε ηδησηηθνπνίεζε κφλνλ νη φκηινη Abu Qir Fertilizers θαη Alexandria 

Containers & Cargo Handling. 
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο εκηξαηηλώλ ζπκθεξόλησλ όκηινο real estate developers Emaar Misr δσξίδεη 

θεθάιαηα EGP878 εθαη. ζε έξγα αλάπηπμεο θησρώλ νηθηζκώλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Τχπνο, ν εκηξαηηλψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο real estate 

developers Emaar Misr, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ αηγππηηαθή αγνξά 

αθηλήησλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζηηο 16/4 αλαθνίλσζε φηη δσξίδεη θεθάιαηα χςνπο EGP878 

εθαη. (πεξίπνπ $50 εθαη.) γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάπηπμεο ησλ θησρψλ θαη απζαίξεησλ 

νηθηζκψλ ζηε ρψξα. Σχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ νκίινπ Emaar Properties απφ ην 

Νηνπκπάη, θ. Alabbar, «γηα θάζε θαηνηθία πνπ ρηίδνπκε αλά ηελ Αίγππην ζην πιαίζην ησλ 

επελδπηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ, ρηίδνπκε παξάιιεια θαη κία θαηνηθία γηα κε 

πξνλνκηνχρεο αηγππηηαθέο νηθνγέλεηεο, κε έκθαζε ζηελ αηγππηηαθή πεξηθέξεηα». Όπσο 

αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, πέξζη ε Emaar Misr, ζε ζπλεξγαζία κε ην κε 

θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα Misr El Kheir Foundation, μεθίλεζαλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο 

θάζεο έξγνπ ππφ ηελ επσλπκία “Beyout Al Kheir”, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δσήο ρηιηάδσλ κε πξνλνκηνχρσλ αηγππηηαθψλ νηθνγελεηψλ, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 

επελδχζεσλ EGP259,4 εθαη. (πεξίπνπ $15 εθαη.). 

 

Ιζρπξή ε αγνξά αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ θαηά ην 1
ν
 ηξίκελν 2019 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλήο 

ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ηνπ θιάδνπ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ, Jones Lang LaSalle 

(JLL), φινη νη ππνθιάδνη ηεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ παξνπζίαζαλ ηζρπξέο ηάζεηο 

αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σπγθεθξηκέλα γηα ηνλ 

θιάδν ηεο αγνξάο θαηνηθηψλ, ε JLL εθηίκεζε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019 

παξαδφζεθαλ πεξίπνπ 4.350 έηνηκεο θαηνηθίεο ζην Κάηξν, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο 

αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ αθφκε 12.500. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020 

ζα παξαδνζνχλ, επηπιένλ, 46.700 θαηνηθίεο. Σε φ,ηη αθνξά ηηο ηηκέο πψιεζεο θαηνηθηψλ ζην 

Κάηξν θαηά ην πξψην ηξίκελν 2019, παξνπζίαζαλ ειαθξψο πησηηθέο ηάζεηο, ελψ αληηζέησο, 

ηα ελνίθηα εκθάληζαλ ειαθξά απμεηηθή ηάζε. Όζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, ε αγνξά 

εκθάληζε ζπγθξαηεκέλν ξπζκφ κεγέζπλζεο, κε πην ηζρπξφ ηκήκα ηεο εθείλν ησλ 

νινθιεξσκέλσλ ζπγθξνηεκάησλ γξαθείσλ εληφο νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (compounds). 

Σηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019, κφιηο 2.800 ηεηξ. κέηξα λέσλ ρψξσλ γξαθείσλ 

παξαδφζεθαλ ζην Κάηξν, ελψ ην ζπλνιηθφ απφζεκα ρψξσλ γξαθείσλ αλέξρεηαη ζε 1 εθαη. 

ηεηξ. κέηξα. Ζ πξνζθνξά ρψξσλ γξαθείσλ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαηά 23.000 ηεηξ. κέηξα 

πνπ ζα παξαδνζνχλ θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη κε 156.000 

ηεηξ. κέηξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ζχκθσλα πάληνηε κε ηε JLL. Ζ πξνζθνξά 

μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ ζην Κάηξν αλέξρεηαη, θαηά ηελ JLL, ζε 23.300 δσκάηηα, ρσξίο λα 

έρνπλ ζεκεησζεί πξφζζεηεο παξαδφζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019, ελψ 

αλακέλεηαη ε πξνζζήθε αθφκε 600 δσκαηίσλ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά αθηλήησλ εκπνξηθήο ρξήζεο, ε ζπλνιηθή δηαζέζηκε επηθάλεηα 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Καΐξνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζηα 2,1 εθαη. ηεηξ. κέηξα, σζηφζν 
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έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ αθφκε 381.000 ηεηξ. κέηξα ρψξσλ 

ιηαλεκπνξηθήο ρξήζεο, κε ηελ παξάδνζε θαη ην μεθίλεκα ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ εκπνξηθψλ 

θέληξσλ Madinaty Mega Mall, Almaza City Centre θαη Yard Mall. Τα ελνίθηα εκπνξηθψλ 

ρψξσλ παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019, σζηφζν έρνπλ απμεζεί 

ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ έηνο.       

 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύνπ θ/α ζηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεύνπζα 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 18/4 ππεγξάθε πξσηφθνιιν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Καΐξνπ (Cairo Gas Company) θαη ηεο θξαηηθήο 

εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο 

(Administrative Capital for Urban Development – ACUD), παξνπζία ηνπ Υπνπξγνχ 

Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, κε αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε 

ζπλνηθία ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ζηε λέα πξσηεχνπζα. Τν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο 

ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο 

γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ κε θπζηθφ αέξην, εθηηκάηαη ζε EGP31,5 εθαη. 

Σχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. El-Molla, ην Υπνπξγείν Πεηξειαίνπ κεξηκλά ψζηε λα 

επηζπεπζζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ φισλ ησλ ππφ θαηαζθεπή λέσλ πφιεσλ θαη 

ησλ ινηπψλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο κε θπζηθφ 

αέξην. Σεκεηψλεηαη φηη ε έθηαζε ηεο ζπλνηθίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ζηε λέα 

δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα αλέξρεηαη ζε 153 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα).  

 

Λήςε δεύηεξεο θεηηλήο θόξησζεο ηξαθηλνύ αξγνύ πεηξειαίνπ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Τχπνο, ζηα κέζα Απξηιίνπ ε Αίγππηνο παξέιαβε ηε 

δεχηεξε θεηηλή θφξησζε ηξαθηλνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε θξαηηθή 

εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) αλαλέσζε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ηε ζχκβαζή ηεο κε ηελ 

ηξαθηλή θξαηηθή εηαηξεία εμαγσγψλ πεηξειαίνπ (SOMO), πνπ πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα 12 

εθαη. βαξειηψλ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ην Ηξάθ ζε εηήζηα βάζε, ζε 6 θνξηψζεηο, κεγέζνπο 2 

εθαη. βαξειηψλ εθάζηε. Σεκεηψλεηαη φηη νη δχν ρψξεο ζπκθψλεζαλ αξρηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2017 ηελ εηζαγσγή ηξαθηλνχ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ Αίγππην γηα θάιπςε ησλ θελψλ ηεο 

εγρψξηαο πξνζθνξάο, ελψ νη ζρεηηθέο παξαδφζεηο μεθίλεζαλ γηα πξψηε θνξά ην Μάην 2017.  

 

ηα 6,9 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ 

Σχκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο 

εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ έρεη απμεζεί ζε 6,9 δηζ. θ.π., έλαληη 6,6 

δηζ. θ.π. θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2018, θαηφπηλ ηεο ζχλδεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ 

κε ην εζληθφ δίθηπν, θπξίσο δε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, θαζψο θαη ησλ 

θνηηαζκάησλ Nooros θαη Γπηηθνχ Γέιηα (βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο), πνπ επέθεξαλ 

αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά πεξίπνπ 300 εθαη. θ.π. Καηά ηελ EGAS, 

θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ 7,5 δηζ. 

θ.π. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20).  

Σχκθσλα κε ηελ EGAS, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη’ αξράο ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζε θπζηθφ αέξην εθείλσλ ησλ θιάδσλ 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν αέξην, φπσο ε ειεθηξνπαξαγσγή, ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηδησηηθή θαηαλάισζε ζε επίπεδν θαηνηθηψλ. Παξάιιεια, ε 

Αίγππηνο εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο 

πεηξνρεκηθήο ηεο βηνκεραλίαο, ελψ εξγάδεηαη επίζεο κεζνδηθά κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο εληζρπκέλεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ.   

Παξεκπηπηφλησο, φπσο έρεη αλαθέξεη ν εγρψξηνο θιαδηθφο Τχπνο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο 

φκηινο ΔΝΗ ζθνπεχεη λα ζπλδέζεη άκεζα ηξία λέα θξέαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

πεξηνρήο παξαρψξεζεο Shorouk κε ην θνίηαζκα Zohr, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 



9 

 

παξαγσγήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Σχκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ε ΔΝΗ πξφθεηηαη λα 

νινθιεξψζεη εληφο ηνπ Απξηιίνπ ηε δηάλνημε ηνπ 15
νπ

 θξέαηνο ζην θνίηαζκα Zohr, ελψ 

ππνινγίδεηαη φηη έσο ην ηέινο Μαΐνπ ν αξηζκφο ησλ θξεάησλ ηνπ Zohr πνπ παξάγνπλ 

θπζηθφ αέξην θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην εζληθφ δίθηπν ζα αλέξρνληαη ζε 11. Δπίζεο, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ε ΔΝΗ έρεη μεθηλήζεη ηελ θαηαζθεπή ηεο έβδνκεο κνλάδαο 

θαηεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, εκεξήζηαο δπλακηθφηεηαο 400 εθαη. 

θ.π. 

 

Σνλ Ινύλην αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λέν κεγάιν δηπιηζηήξην ζηα πεξίρσξα 

ηνπ Καΐξνπ 

Όπσο αλαθνίλσζε ζρεηηθά ν κεγάινο αηγππηηαθφο επελδπηηθφο φκηινο Qalaa Holdings, ην 

κεγάιν δηπιηζηήξην, επελδπηηθήο αμίαο $4,3 δηζ., πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ πεξηνρή 

Mostorod ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (πεξηθέξεηα Qalyubia), ππφ ηελ επσλπκία Egyptian 

Refining Company, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ πξνζερή 

Ηνχλην, «ηξέρνληαο» ζην 60% ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δπλακηθφηεηαο, ελψ ηνλ πξνζερή 

Σεπηέκβξην εθηηκάηαη πσο ε παξαγσγή ηνπ δηπιηζηεξίνπ ζα έρεη θζάζεη ζε επίπεδα 

πιήξνπο δπλακηθφηεηαο, ήηνη 4,7 εθαη. ηφλσλ ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηα αλαθνηλσζέληα, 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία νη δνθηκαζηηθνί έιεγρνη ησλ 

δηαθφξσλ κνλάδσλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ελψ ην δηπιηζηήξην έρεη ήδε πξνκεζεχζεη ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) κε πεξίπνπ 100.000 ηφλνπο πεηξειατθψλ πξντφλησλ 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν. Σχκθσλα κε ηελ Qalaa Holdings, ην λέν δηπιηζηήξην ζα 

θαιχπηεη πεξίπνπ ην 14% ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ ζε πγξά θαχζηκα, ελψ ζα δηαζέηεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ εμ νινθιήξνπ ζηελ EGPC, κε βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία απφζβεζεο 25εηνχο 

δηάξθεηαο, ζε δηεζλείο ηηκέο.     

Σεκεηψλεηαη εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. 

El-Molla, κεγάιν ζπγθξφηεκα δηπιηζηεξίσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ (βελδίλεο πςειψλ νθηαλίσλ, ληίδει, βνπηαλίνπ) πινπνηείηαη απφ ηνπο 

αηγππηηαθνχο νκίινπο Enppi θαη Petrojet, κε ηε ζπλεξγαζία θαη δηεζλψλ νκίισλ, ζηελ 

πεξηνρή Assiut, ζηελ Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $2,3 δηζ.   

 

ε πηώζε ε παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ από ηα θνηηάζκαηα ηεο Shell  

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν θιαδηθφο Τχπνο κε βάζε ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ 

αεξίνπ (EGAS), ε εκεξήζηα παξαγσγή αεξίνπ απφ ηα θνηηάζκαηα ηνπ νκίινπ Royal Dutch 

Shell ζηηο πεξηνρέο Rashid θαη Burullus ζην Γπηηθφ Γέιηα εκθάληζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνλ 

Απξίιην, πέθηνληαο ζην επίπεδν ησλ 240 εθαη. θ.π., απφ ηα 250 εθαη. θ.π. ην Μάξηην, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο θζίλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ. 

Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Τχπνο, ε Shell ζρεδηάδεη σο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 

ηξέρνληνο έηνπο λα ζπλδέζεη ηελ παξαγσγή αεξίνπ απφ ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηεο 

λέαο θάζεο “9B” ηνπ ππεξάθηηνπ θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή Burullus ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, 

πνπ αλέξρεηαη ζε 100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κε ηα θνηηάζκαηα Burullus θαη Rashid, 

ηζνζθειίδνληαο ελ κέξεη ηε θζίλνπζα παξαγσγηθφηεηα ησλ αλσηέξσ δχν θνηηαζκάησλ θαη 

αλεβάδνληάο ηελ ζηα 350 εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο.   

 

Καηάινγνο 150 αηγππηηαθώλ νκίισλ πνπ ζα εξγαζηνύλ ππεξγνιαβηθά ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa 

Σχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ε Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ 

Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ (Nuclear Power Plants Authority - NPPA) έρεη εθπνλήζεη θαηάινγν 

150 αηγππηηαθψλ νκίισλ, νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ, σο εμνπζηνδνηεκέλνη, λα εξγαζηνχλ 

ππεξγνιαβηθά θαη λα πξνκεζεχζνπλ κε εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηελ ππφ δεκηνπξγία 

ππξεληθή κνλάδα ζηελ Dabaa, έξγν πνπ ζα πινπνηήζεη ν ξσζηθφο θξαηηθφο φκηινο Rosatom. 

Μεηαμχ ησλ σο άλσ αηγππηηαθψλ νκίισλ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, 

νη φκηινη Hassan Allam Holding, Orascom Construction, Elsewedy Electric, Petrojet, Ezz 

Steel, Egyptian Steel, Garhy Steel, Ashry Steel, Arab Contractors, Concorde Engineering & 

Contracting, Egyptian Contracting, θαζψο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο 
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Αξρήο Οδψλ & Γεθπξψλ (General Authority for Roads, Bridges & Land Transport). Όπσο 

αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ αηγππηηαθνί φκηινη ζα εξγαζηνχλ 

ππεξγνιαβηθά ζηελ ππφ δεκηνπξγία ππξεληθή κνλάδα, αλαιακβάλνληαο κηθξφηεξα ππνέξγα 

ή πξνκήζεηεο απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο Rosatom, Atomstroyexport. Ζ αηγππηηαθή ζπκκεηνρή 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ αληηδξαζηήξα ηεο Dabaa ζα θπκαίλεηαη ζε κεηαμχ 20% θαη 

25% θαη πξφθεηηαη λα απμεζεί ζην επίπεδν ηνπ 35% πεξίπνπ θαηά ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ 

έξγνπ, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν. Σχκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθή δήισζε 

αμησκαηνχρνπ ηνπ αηγππηηαθνχ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη αηγππηηαθνί φκηινη πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζα απαιιάζζνληαη απφ ηεισλεηαθέο 

επηβαξχλζεηο θαη ΦΠΑ επί ζπλαιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Τέινο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, πέληε θνηλνπξαμίεο εγρψξησλ θαη μέλσλ 

εηαηξεηψλ έρνπλ ππνβάιεη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

αλαηεζεί έξγν θαηαζθεπήο ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο Dabaa 

απφ ηελ εηζδνρή πδάησλ. Σηα νλφκαηα εηαηξεηψλ πνπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο φηη 

κεηέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ θνηλνπξαμίεο πεξηιακβάλνληαη απηά ησλ Orascom Construction, Arab 

Contractors, Bachy Soletanche Limited, Petrojet, APCC, Hassan Allam θαη German Power.  

  

ΔΜΠΟΡΙΟ 

πδεηήζεηο Αηγύπηηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο κε ανπδάξαβα νκόινγό ηνπ 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Υπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Abu 

Steit ζπλαληήζεθε κε ην Σανπδάξαβα νκφινγφ ηνπ θ. Al-Fadhly, ζην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηαθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ άξζε εκπνδίσλ θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζην δηκεξέο εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σεκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο 

πηέδεηαη απφ ηε Σ. Αξαβία, ε νπνία απνηειεί θνξπθαία μέλε αγνξά γηα ηα αηγππηηαθά 

αγξνηηθά πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εμαγφκελσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Θπκίδνπκε φηη θαηά ην ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ 

(ηειεπηαία δηεηία), ε Σ. Αξαβία έρεη απαγνξεχζεη ηηο εηζαγσγέο ζεηξάο αηγππηηαθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ (κεηαμχ άιισλ, θξανπιψλ, πηπεξηψλ, guava, θξεκκπδηψλ θ.α.), 

ζπλήζσο επί ηε βάζεη εληνπηζκνχ ζε απηά απαξάδεθηα πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ 

παξαζηηνθηφλσλ. Ζ ζανπδαξαβηθή πιεπξά έρεη σζηφζν ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνβεί ζε 

άξζε ησλ σο άλσ απαγνξεχζεσλ, θαηφπηλ ηεο ελίζρπζεο ησλ ειέγρσλ ζηηο εμαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο θαη ηεο ζπλαθνχο βειηίσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο αζθάιεηαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Καηά ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν Υπνπξγνί ζπκθψλεζαλ θαη’ αξράο ηελ 

εθαηέξσζελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη πνηλψλ πνπ ζα θζάλνπλ έσο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε εμαγσγείο πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

πξνρσξψληαο ζε εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο δηεζλείο θπηνυγεηνλνκηθέο (ή 

θηεληαηξηθέο) πξνδηαγξαθέο, ελψ επίζεο ζπκθψλεζαλ ζηελ επέθηαζε ηεο δηκεξνχο 

γεσξγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηνλ ππνθιάδν κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Ωο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ Υπνπξγψλ Γεσξγίαο ησλ δχν 

ρσξψλ, ε ζανπδαξαβηθή πιεπξά πξνρψξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν, ζε άξζε 

πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ θξεκκπδηψλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία είρε επηβιεζεί 

ζηηο 17/1, επί ηε βάζεη πξφζθαηνπ εληνπηζκνχ απαξάδεθηα πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ 

παξαζηηνθηφλσλ. 

 

πκθσλία γηα ηεξκαηηζκό δηαθνξάο γεξκαληθνύ νκίινπ BMW κε ηα ηεισλεία 

Σχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο, θ. Negm, πνιχ πξφζθαηα ε αηγππηηαθή 

ηεισλεηαθή ππεξεζία έθζαζε ζε ζπκθσλία κε ηε κεγάιε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 

BMW, πξνο δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ηεο κε ηα αηγππηηαθά ηεισλεία, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην 

χςνο δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη δηαθσλίεο σο πξνο απνηηκήζεηο ηεο αμίαο 

(customs valuation) εηζαγφκελσλ νρεκάησλ ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο ζηε ρψξα. Όπσο 

αλέθεξε ζρεηηθά ν θ. Negm, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο, ε γεξκαληθή 
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απηνθηλεηνβηνκεραλία ζα πξνζδηνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ νρεκάησλ πνπ εμάγεη ζηελ Αίγππην, κε 

βάζε ηηκνθαηάινγν πνπ ζα δνζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο απφ ηα 

αηγππηηαθά ηεισλεία. Δπηπιένλ, φπσο επηζήκαλε κε θαηνλνκαδφκελε θπβεξλεηηθή πεγή, ν 

κεγάινο γεξκαληθφο φκηινο, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπκβηβαζηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ κε ηα 

αηγππηηαθά ηεισλεία, πξφθεηηαη λα θαηαβάιεη ζπλνιηθφ πνζφλ χςνπο EGP55 εθαη., ελψ 

ελδηαθέξεηαη εμάιινπ λα πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο ζηελ Αίγππην, ηελ νπνία βιέπεη σο 

«πχιε εηζφδνπ» γηα ηα νρήκαηά ηνπ πξνο ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο. 

 

Πξννπηηθέο αηγππηηαθήο παξαγσγήο βάκβαθνο ηελ πεξίνδν 2019/20 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

ζην Κάηξν (USDA-FAS, Cairo Office), ε αηγππηηαθή παξαγσγή βάκβαθνο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 2019/20 εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 31% θαη ζα αλέιζεη ζε 

337.000 δέκαηα, έλαληη επηπέδνπ παξαγσγήο 489.000 δεκάησλ ηελ πεξηφδνπ 2018/19. Καηά 

ην ακεξηθαληθφ Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ 

βάκβαθνο ζα κεησζεί επίζεο θαηά 31% ζηα 97.000 εθηάξηα (230.952 feddans, 1 feddan = 

4.200 ηεηξ. κέηξα) θαηά ηελ πξνζερή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (2019/20), έλαληη 141.000 

εθηαξίσλ (336.000 feddans) ηελ πεξίνδν 2018/19. Τν ακεξηθαληθφ Υπνπξγείν Γεσξγίαο 

απνδίδεη ηελ νμεία πηψζε πνπ αλακέλεη ζηηο εθηάζεηο βακβαθνθαιιηεξγεηψλ ηελ πεξίνδν 

2019/20 αθ’ ελφο ζην ρακειφ επίπεδν ηηκψλ ην 2018 θαη αθ’ εηέξνπ ζε πιεφλαζκα πνπ 

ζεκεηψζεθε πέξζη ζην εγρψξην ηζνδχγην βάκβαθνο, ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζην έηνο 2019, 

πεξηνξίδνληαο ηηο αλάγθεο παξαγσγήο πξφζζεησλ πνζνηήησλ βάκβαθνο. Οη αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο βάκβαθνο, ζχκθσλα κε ηηο ακεξηθαληθέο πξνβιέςεηο, θαηά ηελ πεξίνδν 2019/20 

αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά 24%, ζηα 220.000 δέκαηα, ελψ νη εηζαγσγέο αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ ειαθξψο, θαηά 2%, ζην επίπεδν ησλ 510.000 δεκάησλ.   

Τέινο, φπσο ζεκείσζε παξάγνληαο ηεο αηγππηηαθήο έλσζεο εμαγσγέσλ βάκβαθνο, νη ηηκέο 

ηνπ βάκβαθνο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ζην 

επίπεδν ησλ EGP2.700 αλά θαληάξη, έλαληη EGP2.400 αλά θαληάξη πέξζη.  

 

Υξνληθή επέθηαζε ηζρύνο εμαγσγηθώλ δαζκώλ ζηα αθαηέξγαζηα δέξκαηα 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Τχπνο, ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

εμέδσζε δηάηαγκα δηα ηνπ νπνίνπ παξαηείλεηαη θαηά έλα έηνο ε ηζρχο ησλ δαζκψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο 2/5. Τν ελ 

ιφγσ δηάηαγκα νξίδεη ην επίπεδν ησλ δαζκψλ ζε EGP250 αλά ηεκάρην γηα εμαγφκελα 

δέξκαηα βνπβαιηνχ, ζε EGP7,5-150 αλά ηεκάρην γηα δέξκαηα πξνβάησλ θαη θαηζηθηψλ θαη 

ζε EGP150 αλά ηεκάρην γηα δέξκαηα θακήιαο.  

 

Γεκνζηεύκαηα πεξί εμαηξέζεσλ εγρώξησλ βηνκεραληώλ από πξνζσξηλνύο δαζκνύο ζε 

ραιπβνπξγηθά πξντόληα 

Ο νηθνλνκηθφο Τχπνο αλέθεξε ζηηο 23/4 –βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο εθπξνζψπνπ 

ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI)- φηη ην αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Δκπνξίνπ 

& Βηνκεραλίαο, θαηφπηλ πηέζεσλ πνπ δέρζεθε απφ εθπξνζψπνπο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, 

απάιιαμε ηνπο Αηγχπηηνπο παξαγσγνχο ζπξκάησλ θαη θαξθηψλ απφ ράιπβα, απφ ηνπο 

πξνζσξηλνχο δαζκνχο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηηο 15/4 ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 & 7214), θαζψο θαη ζηα 

εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 

7207), κε ζπληειεζηέο 25% θαη 0% έσο 15%, αληίζηνηρα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην 

Υπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο έρεη απνζηείιεη ζρεηηθή εγθχθιην ζην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, δηεπθξηλίδνληαο φηη ν ράιπβαο νπιηζκνχ πνπ εηζάγεηαη κε ζθνπφ ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ζηελ Αίγππην ζα εμαηξείηαη απφ ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ 

δαζκψλ. 
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Δπηδησθόκελε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Αηγύπηνπ & Σπλεζίαο 

Σην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Τπλεζίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κάηξν θαηά ην δηάζηεκα 20-23/4, ν πξφεδξνο ηεο αηγππηηαθήο 

Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ θ. Adel πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κίαο 

βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε 

νξηζκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή ηνπο 

ζε άιιεο ρψξεο. Θπκίδνπκε φηη, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζην πιαίζην 

ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Τπλεζίαο έρεη επίζεο θαηαηεζεί 

πξφηαζε γηα ελεξγνπνίεζε ηαθηηθήο λαπηηιηαθήο ζχλδεζεο γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη 

επηβαηψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα δεκηνπξγία δηκεξνχο ηξαπεδηθήο θνηλνπξαμίαο, κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δεκηνπξγία εζληθήο εηαηξείαο 

κεηαθνξώλ πνπ ζα εμππεξεηεί ην εκπόξην κε ηελ Αθξηθή 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Τχπνο, ζε πξφζθαηε θπβεξλεηηθή ζχζθεςε ηνπ Π/Θ 

θ. Madbouly κε ηνλ Υπνπξγφ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Εψλεο Γηψξπγαο Σνπέδ λαχαξρν ε.α. θ. Mamish, ηνλ βνεζφ ΥΠΔΞ γηα ζέκαηα Αθξηθήο θ. 

El Hefni θαη άιινπο αμησκαηνχρνπο, ν πξψηνο δήηεζε ηελ ελδειερή εμέηαζε ησλ 

πξννπηηθψλ δεκηνπξγίαο κίαο εζληθήο εηαηξείαο γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ζαιάζζηεο 

θαη ρεξζαίεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλδέζεσλ θαη δεζκψλ ηεο Αηγχπηνπ 

κε ηηο ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. Σχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Madbouly, ε 

ηδέα ηεο ζχζηαζεο ελ ιφγσ εηαηξείαο έρεη πξνηαζεί θαηά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελδνθπβεξλεηηθέο ζπληνληζηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξνηνχ αλαιάβεη ε 

Αίγππηνο ηε θεηηλή πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, απνηειεί δε εηζήγεζε αξθεηψλ απφ 

ηα θιαδηθά ζπκβνχιηα εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

ε Αζία, Λ. Ακεξηθή θαη Δπξώπε ζα θαηεπζπλζεί ε αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή εθζηξαηεία 

Σχκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηεζλήο εθζηξαηεία ηνπ αηγππηηαθνχ 

Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο ελ φςεη ηεο 

πξνζερνχο ρεηκεξηλήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ Ηλδία, ηελ 

Κίλα, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε. Σεκεηψλεηαη φηη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ δηεζλψλ 

δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ πξνο πεξαηηέξσ ηφλσζε ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ 

απνηειεί θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, πνπ πινπνηεί ην 

αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Τνπξηζκνχ.  

  


