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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (25-31/3/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σν ππνπξγηθό ζπκβνύιην εγθξίλεη ην ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2019/20 

ηηο 27/3 ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ην ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20. Οη θπβεξλεηηθνί ζηφρνη αλαθέξνπλ ξπζκφ αλάπηπμεο 6% 

θαη κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 

7,2%, έλαληη ζηνρεπφκελνπ επηπέδνπ 8,4% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Όπσο 

αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο πξνβιέπεη χςνο θξαηηθψλ δαπαλψλ ζην επίπεδν ησλ EGP1,5 ηξηζ., ελψ ζηνρεχεη ζε 

επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ, ζε κείσζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ 89%, ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

εηήζηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 9,1% θαη ζε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζην 2,3%. Όπσο αλέθεξαλ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ν λένο πξνυπνινγηζκφο 

ζηνρεχεη επίζεο ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαηά 

42%, ζην επίπεδν ησλ EGP52 δηζ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ιίξαο-δνιιαξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 

ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ ε ηξέρνπζα, εληζρπκέλε, ζην επίπεδν ησλ 17,46 ιηξψλ αλά 

δνιιάξην (κέζε επίζεκε ηζνηηκία πεξηφδνπ 1-15/3). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο αλαθνηλώλεη αύμεζε ησλ θαηώηαησλ κηζζώλ & ζπληάμεσλ 

ην ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλαθνίλσζε ηελ, πξψηε απφ ην έηνο 

2014, αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, απφ 

ην επίπεδν ησλ EGP1.200 ζε εθείλν ησλ EGP2.000, απφ ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο. Ο 

Πξφεδξνο Al Sisi εμήγγεηιε επίζεο ηελ αχμεζε θαηά 15% ηνπ επηπέδνπ ηεο θαηψηαηεο 

ζχληαμεο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, απφ EGP750 ζε EGP900, θαζψο αθφκε ηελ 

παξνρή αχμεζεο θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 7% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ φζνλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ 10% φζνλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη 

πξνγξακκαηηδφκελεο απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζην δεκφζην ηνκέα αλακέλεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ πξφζζεηε δαπάλε ηεο ηάμεσο ησλ EGP58,5 δηζ. ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019/20. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηα 

δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην αηγππηηαθφ δεκφζην αλεξρφηαλ ζηηο αξρέο 

Ηαλνπαξίνπ 2018 ζε 818 ρηι., έλαληη 826,9 ρηι. ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017.    

 

ε EGP721,1 δηζ. ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ δεκόζησλ & ηδησηηθώλ επελδύζεσλ ην έηνο 

2017/18 

χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 αλήιζε ζε EGP721,1 δηζ. (πεξίπνπ $40,4 δηζ. κε ηζνηηκίεο 

ηέινπο Ηνπλίνπ 2018), έλαληη EGP514,3 δηζ. θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17. χκθσλα 

κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 απμήζεθαλ θαηά 84,7% έλαληη ηνπ έηνπο 2013/14, θζάλνληαο 

ην επίπεδν ησλ $7,72 δηζ., έλαληη κφιηο $4,18 δηζ., κεηψζεθαλ σζηφζν ειαθξψο (θαηά 

2,7%) έλαληη ηνπ έηνπο 2016/17 (φηαλ νη θαζαξέο ΑΞΔ είραλ αλέιζεη ζε $7,93 δηζ.). 

Δπηπιένλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017/18 ζπζηάζεθαλ ζηε ρψξα πεξίπνπ 19.836 

επηρεηξήζεηο, έλαληη 15.200 επηρεηξήζεσλ ην έηνο 2016/17.  

 

Δηδήζεηο από ην ρώξν ησλ εηζεξρόκελσλ θαη εμεξρόκελσλ επελδύζεσλ 

ε πξφζθαηε ζπλάληεζε πνπ είρε ζην Κάηξν κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο ακεξηθαληθήο 

ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο USAID θ. Green, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο 
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Δπελδχζεσλ θα Nasr αλέθεξε φηη ην stock ησλ ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα 

αλέξρεηαη ζε $21,8 δηζ., ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηέινπο 2018. Όπσο ζεκείσζε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θα Nasr ζπδήηεζε κε ηνλ θ. Green ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ USAID, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 

ζπγθπξίαο, θαηά ηελ νπνία ε ρψξα έρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. 

Δπηπιένλ, ε θα Nasr, ζε πξφζθαηε εθδήισζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 110 εηψλ 

νηθνλνκηθψλ & εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διβεηίαο, παξνπζία ηνπ 

Διβεηνχ ΤΠΔΞ θ. Cassis πνπ επηζθέθζεθε κε ηελ επθαηξία απηή ην Κάηξν, δήισζε φηη 

θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία νη ειβεηηθέο επελδχζεηο ζηε ρψξα έρνπλ απμεζεί θαηά $400 

εθαη., κε απνηέιεζκα ην απφζεκα ησλ ειβεηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην λα 

αλέξρεηαη ζε $1,6 δηζ. Καηά ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ, νη ειβεηηθέο επελδχζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ, 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2018 ε Αίγππηνο επέλδπζε θεθάιαηα χςνπο $1,2 δηζ. ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, 

αλεβάδνληαο ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ απφζεκα επελδχζεσλ ζε αθξηθαληθέο ρψξεο ζε 

$10,2 δηζ. Καηά ηελ θα El-Saeed, νη επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Αθξηθή εζηηάδνληαη ζηνπο ηνκείο γεσξγίαο, ηξνθίκσλ, ππεξεζηψλ πγείαο, 

θαηαζθεπήο πφιεσλ, παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εμφξπμεο νξπθηψλ. 

 

Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε 2
ε
 δηάζθεςε γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξώλ ηνπ Νόηνπ 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο 

Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr εθπξνζψπεζε ηε ρψξα ζηε 2
ε
 δηάζθεςε 

πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ, πνπ έιαβε ρψξα ζηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Αξγεληηλήο, Μπνπέλνο Άηξεο. ηε ελ ιφγσ δηάζθεςε κεηείραλ επίζεκεο 

αληηπξνζσπείεο απφ 115 ρψξεο θαη πεξίπνπ 1.000 εθπξφζσπνη ησλ δεκφζησλ θαη ησλ 

ηδησηηθψλ ηνκέσλ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο εζηίαζε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο επαθέο ηεο θαο Nasr κε αμησκαηνχρνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Αξγεληηλήο, θαη δε κε ηνλ ΤΠΔΞ θ.Faurie, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εθαηέξσζελ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ξνψλ, αιιά θαη ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη ρσξψλ 

MERCOSUR πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ην επηέκβξην 2017.  

 

Γηκεξήο ζπλεξγαζία Αηγύπηνπ – ΗΑΔ 

ην ηέινο Μαξηίνπ πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε ζηελ Αίγππην ν δηάδνρνο ηνπ 

ζξφλνπ ηνπ Άκπνπ Νηάκπη, πξίγθηπαο Bin Zayed Al-Nahyan, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Al Sisi ζηελ Αιεμάλδξεηα. 

Πέξαλ ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηκεξψλ πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη δχν άλδξεο 

παξέζηεζαλ ζηελ ππνγξαθή ζεηξάο δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ ζηνπο θιάδνπο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, άξδεπζεο, εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο. 
 

Γηκεξήο ζπλεξγαζία Αηγύπηνπ – Βνπιγαξίαο 

ην ηέινο Μαξηίνπ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Αίγππην ν Βνχιγαξνο Πξφεδξνο θ. 

Radev, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπδήηεζε κεηαμχ άιισλ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο 

ρψξαο, θαη δε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi, ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο 

δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο. Όπσο κάιηζηα αλέθεξε ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη Πξφεδξνη ησλ δχν ρσξψλ, θ.θ. Al Sisi θαη Radev θήξπμαλ ζηηο 

26/3 ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο κηθηνχ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη 

εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ 122 αηγππηηαθψλ νκίισλ πνπ 

πξνζήιζαλ ζε ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο βνπιγαξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλφδεπζαλ 

ηνλ Βνχιγαξν Πξφεδξν, κε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηνπο θιάδνπο 

ηειεπηθνηλσληψλ, γεσξγίαο, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, θαηαζθεπψλ θαη δηαθφξσλ θιάδσλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
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ππνγξάθεθαλ κλεκφληα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο επελδχζεσλ θαη 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

πλεξγαζία Αηγύπηνπ κε Ινξδαλία θαη Ιξάθ  

ην ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Al Sisi πξαγκαηνπνίεζε ζην Κάηξν ηξηκεξή 

ζπλάληεζε –θαζψο θαη επηκέξνπο δηκεξείο ζπλαληήζεηο- κε ηνπο εγέηεο ηεο Ηνξδαλίαο 

θαη ηνπ Ηξάθ, βαζηιηά Abdullah θαη Π/Θ Abdul-Mahdi, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζπλαληήζεσλ, πέξαλ 

ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ζπδεηήζεθαλ νη πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελίζρπζεο ησλ κεηαμχ ηνπο εκπνξηθψλ ξνψλ, ηεο αλάπηπμεο 

θνηλψλ βηνκεραληθψλ δσλψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, 

αλαθαηαζθεπήο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ππνδνκψλ, φπσο επίζεο θαη ηεο δηελέξγεηαο 

επελδχζεσλ. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνύ δεκνζίνπ ζε εγρώξην λόκηζκα 

ηηο 28/3 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, εμάκελεο θαη 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP9 δηζ. θαη EGP9,5 δηζ., αληίζηνηρα. Σα 

επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ εμάκελεο 

δηάξθεηαο ηεο 28
εο

 Μαξηίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 16,9% θαη 17,758%, ελψ ην κέζν 

επηηφθην αλήιζε ζε 17,169%. Αληίζηνηρα, γηα ηα έληνθα γξακκάηηα δσδεθάκελεο 

δηάξθεηαο, ηα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 28
εο

 Μαξηίνπ 

θπκάλζεθαλ κεηαμχ 16,75% θαη 17,75%, ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 17,066%. Απφ 

ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ δχν θαηεγνξηψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζηηο 28/3 αληιήζεθαλ 

ζπλνιηθά EGP18,5 δηζ.  

Πεξαηηέξσ, ζηηο 31/3 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε έληνθα γξακκάηηα 

ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα, ηξίκελεο θαη ελλεάκελεο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο EGP8,75 δηζ. γηα έθαζηε θαηεγνξία, αληίζηνηρα. Σα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ 

θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 

θπκάλζεθαλ κεηαμχ 16,852% θαη 17,9%, ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 17,427%. 

Αληίζηνηρα, γηα ηα έληνθα γξακκάηηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο, ηα επηηφθηα πνπ 

επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 16,95% θαη 

17,949%, ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 17,495%. Απφ ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ δχν 

θαηεγνξηψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζηηο 31/3 αληιήζεθαλ ζπλνιηθά EGP12,66 δηζ. 

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε δεχηεξή ηεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ 2019, πνπ έιαβε ρψξα ηελ 28
ε
 Μαξηίνπ, αληίζεηα πξνο ηηο πξνζδνθίεο 

ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ, δηαηήξεζε ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, κε ην επηηφθην 

θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα αλέξρεηαη ζε 15,75%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο 

εκέξαο ζε 16,75% θαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα αλέξρνληαη ζε 16,25%. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε πξνρσξήζεη ζηε κείσζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, αθνχ πξσηχηεξα, απφ ην 

ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2018 ηα είρε δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα.   

 

ε άλνδν ηα θαζαξά θέξδε ησλ αηγππηηαθώλ ηξαπεδώλ ην 2018 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ 

(CBE), ηα θαζαξά θέξδε ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην ζην ηέινο ηνπ 

2018 είραλ απμεζεί ζην επίπεδν ησλ EGP70,2 δηζ., έλαληη EGP59,07 δηζ. έλα ρξφλν 

λσξίηεξα, θαηαγξάθνληαο εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 18,8%. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 10 
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κεγαιχηεξεο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο αλαινγεί κεξίδην 63,95% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, ήηνη 

EGP44,9 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018 (έλαληη EGP37 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2017). Δπηπιένλ, νη 5 

κεγαιχηεξεο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ζπγθεληξψλνπλ κεξίδην 48,2% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ 

ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ, ήηνη EGP33,825 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018 (έλαληη EGP28,02 δηζ. 

ζην ηέινο ηνπ 2017). χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ηα 

θαζαξά θέξδε ησλ 9 κεγαιχηεξσλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην 

αλήιζαλ ζε EGP25,81 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018. 

 

Έηνηκν ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ρξεκαηαγνξώλ γηα “futures”  

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) ελέθξηλε 

ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ηελ –πξψηε ζηα αηγππηηαθά 

ρξνληθά- ρξεκαηαγνξά ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο (“futures exchange”), 

αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ππφ ζχζηαζε εηαηξεία πνπ ζα 

αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ ρξεκαηαγνξάο ζα δηαζέηεη ειάρηζην δηαζέζηκν ή 

θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ηεο ηάμεσο ησλ EGP20 εθαη., ελψ απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 

75% ησλ κεηφρσλ ηεο λα αλήθεη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ή ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

νξγαληζκνχο, ή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρξεκαηαγνξψλ. 

Σέινο, απαηηείηαη ε ελ ιφγσ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία λα δηαζέηεη εμ νινθιήξνπ ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ρξεκαηαγνξάο “futures”. Όπσο 

αλέθεξαλ ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε FRA έδσζε επίζεο ηελ έγθξηζή ηεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, πξνθεηκέλνπ ε εμεηδηθεπκέλε αγνξά ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζηφ ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

νινθιεξσζνχλ νξηζκέλεο απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνζαξκνγέο.  

Όπσο επηζήκαλε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) έρεη παξνπζηάζεη άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 12,5% θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Αμηόινγε αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζε θόξνπκ ηλδν-αθξηθαληθήο ζπλεξγαζίαο 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην δηάζηεκα 17-19/3 ε 

Αίγππηνο ζπκκεηείρε κε εζληθφ πεξίπηεξν ζηε θεηηλή 14
ε
 έθδνζε ηνπ θφξνπκ ηλδν-

αθξηθαληθήο ζπλεξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηλδηθή πξσηεχνπζα, Ν. Γειρί. Σν 

ελ ιφγσ θφξνπκ δηνξγαλψζεθε απφ ηε ζπλνκνζπνλδία ηλδηθψλ βηνκεραληψλ (CII) θαη ηελ 

Exim Bank of India θαη ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 400 εθπξνζψπνπο απφ 37 αθξηθαληθέο 

ρψξεο, θαζψο θαη 300 Ηλδνχο επηρεηξεκαηίεο θαη αλψηαηα ζηειέρε επηρεηξεκαηηθψλ 

θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Όπσο επηζήκαλε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο 

αηγππηηαθήο ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηλδηθνχ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηε 

ρψξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, θαζψο ηεο Αηγχπηνπ σο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ γηα Ηλδνχο ηνπξίζηεο.   

 

Ρσζν-αηγππηηαθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηειεπηθνηλσληώλ-πιεξνθνξηθήο 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηα κέζα Μαξηίνπ ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 

ππνδέρζεθε ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Αλάπηπμεο, Δπηθνηλσληψλ & Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ηεο Ρσζίαο, θ. Noskov, κε ζθνπφ λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο 

δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Καηά ηελ σο άλσ θπβεξλεηηθή ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε επίζεο ε 

ελεξγνπνίεζε ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί παιαηφηεξα 

κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ επηθνηλσληψλ ησλ δχν ρσξψλ. Χο βαζηθνί ππνηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ε Αίγππηνο επηδηψθεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Ρσζία 

θαηαγξάθεθαλ ζηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα εθείλνη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν θαη ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε 
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«έμππλσλ» πφιεσλ, ηεο αλάπηπμεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, ηεο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ςεθηαθήο 

ηαπηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ 

Ρψζνπ Τπνπξγνχ ζηελ Αίγππην, δηνξγαλψζεθε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, κε 

ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ ζηνπο 

αλσηέξσ ηνκείο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, πεξίπνπ 20 ξσζηθνί επηρεηξεκαηηθνί 

φκηινη έρνπλ ελεξγφ ελδηαθέξνλ λα επελδχζνπλ ζηνπο αηγππηηαθνχο θιάδνπο 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο.     

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Γηνξγάλσζε έθζεζεο θιάδνπ αγνξάο αθηλήησλ CITYSCAPE EGYPT 

ην δηάζηεκα 27-30/3 έιαβε ρψξα ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ (Egypt 

International Exhibition Centre – EIEC) ε 8
ε
 έθδνζε ηεο έθζεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ 

θιάδνπ αθηλήησλ CITYSCAPE EGYPT κε ηε ζπκκεηνρή 63 επηρεηξήζεσλ 

θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ, real estate developers, ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

αγνξαπσιεζηψλ αθηλήησλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ θιπ. ηε 

θεηηλή CITYSCAPE κεηείραλ κεηαμχ άιισλ, νξηζκέλνη θππξηαθνί φκηινη 

θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηελ Αίγππην γηα 

πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί ηζξαειηλνύ επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ αηγππηηαθό θιάδν 

θ/α 

χκθσλα κε πξφζθαηεο αλαθνξέο δηεζλνχο εκβέιεηαο κέζσλ ελεκέξσζεο, ν κεγάινο 

ηζξαειηλφο φκηινο Delek Drilling εμεηάδεη ην ελδερφκελν εμαγνξάο κεξηδίνπ ζε κία εθ 

ησλ δχν αηγππηηαθψλ κνλάδσλ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο πεξηνρέο Idku θαη 

Γακηέηηεο. Ο ελ ιφγσ φκηινο αλήθεη ζηνλ Ηζξαειηλφ κεγηζηάλα  Yitzhak Tshuva θαη 

είλαη εηαίξνο ηφζν ζηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ Tamar θαη Leviathan πνπ 

ζα μεθηλήζνπλ λα ηξνθνδνηνχλ ηελ Αίγππην εληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ, φζν θαη ζην 

θππξηαθφ θνίηαζκα Αθξνδίηε πνπ ζα μεθηλήζεη λα ηξνθνδνηεί ηελ Αίγππην –δηα ηεο 

θαηαζθεπήο αγσγνχ- ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Καηά ηηο σο άλσ αλαθνξέο, «κία ηέηνηα 

ζπκθσλία ζα απνηεινχζε ηελ ηζρπξφηεξε έλδεημε φηη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία Ηζξαήι-

Αηγχπηνπ πξνρσξά πέξα απφ ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, πξνο ηελ αλάπηπμε βαζχηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ δεζκψλ». εκεηψλεηαη φηη δελ έρεη ππάξμεη πξνο ην παξφλ ζρνιηαζκφο απφ 

ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ επί ησλ ελ ιφγσ δεκνζηεπκάησλ.   

 

Η Παγθόζκηα Σξάπεδα βξαβεύεη ην έξγν ηνπ ειηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Benban 

Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζην ηέινο 

Μαξηίνπ επέιεμε ην έξγν δεκηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Benban 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα ην βξαβεχζεη σο ην 

θνξπθαίν θαηαζθεπαζηηθφ project ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο ε 

δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Kristalina Georgieva, επαίλεζε ηελ 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ ηαρχξξπζκε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δεκηνπξγίαο ηνπ 

γηγαληηαίνπ ειηαθνχ πάξθνπ ην νπνίν ζα απμήζεη ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο Αηγχπηνπ θαη ζα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο ηεο 

ρψξαο. Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε International Finance 

Corporation ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο έρεη δηαζέζεη σο ηψξα ρξεκαηνδνηηθά 

θεθάιαηα χςνπο $653 εθαη. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Benban, ην νπνίν 

αλακέλεηαη λα έρεη ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηζρχ 1,8 GW.     

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε θπβεξλεηηθνχ αμησκαηνχρνπ ηνπ 

θιάδνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέρξη ζηηγκήο έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 17 ειηαθψλ 

κνλάδσλ ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ηα νπνία έρνπλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. 
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Ο ελεξγεηαθόο όκηινο Vortex Energy εθπνηεί ην ήκηζπ ηνπ αηνιηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπ ζηελ Δπξώπε 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ελεξγεηαθφο φκηινο 

Vortex Energy, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ειέγρεηαη απφ ηελ 

αηγππηηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Hermes, νινθιήξσζε πξφζθαηα ηελ εθπνίεζε 

κεξηδίνπ 49% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ θαηείρε ζε έξγα αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, 

δηαζέηνληάο ην ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ 

ραξηνθπιάθην ηεο Vortex Energy πεξηιακβάλεη 56 ιεηηνπξγνχληα αηνιηθά πάξθα, 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 998 MW, ζηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην 

Βέιγην. Ζ εθπνίεζε κέξνπο ηνπ επξσπατθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ νκίινπ, ζχκθσλα 

πάληνηε κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, απειεπζεξψλεη θεθαιαηαθφ δπλακηθφ κε ζηφρν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, κε έκθαζε ζηε Βφξεηα θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Δηδήζεηο από ηνλ ηνκέα ησλ αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Γεληθή 

Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) αλαθνίλσζε πσο επαλέξρεηαη ζηε κέρξη πξφηηλνο 

αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ηεο εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο κέζσ ελέγγπσλ 

πηζηψζεσλ κε πεξίνδν απνπιεξσκήο εληφο 6 κελψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε GASC είρε εθδψζεη θαλνληζκφ ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελέγγπσλ πηζηψζεσλ πνπ ζα εμνθινχληαη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο άκεζα 

έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ. Ζ σο άλσ ππαλαρψξεζε ηεο GASC, φπσο εθηίκεζε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, αλακέλεηαη λα επηθέξεη άλνδν ησλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ζηηαξηνχ θαη 

άιισλ βαζηθψλ αγαζψλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο ακέζσο πξνζερείο δηαγσληζκνχο. 

εκεησηένλ φηη ζηηο 26/3 ε GASC αγφξαζε πνζφηεηα 60 ρηι. ηφλσλ ζηηαξηνχ 

ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο, έλαληη ηηκήο $221 αλά ηφλν. 

Όπσο, επίζεο, επηζήκαλε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ 

θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια 

αλαθνξηθά κε ηελ εγρψξηα ηηκή ηεο δάραξεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζπγθνκηδήο, ζην 

επίπεδν ησλ EGP7.500 ιηξψλ αλά ηφλν.   

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

θέςεηο δεκηνπξγίαο εηδηθήο επηηξνπήο γηα αληηκεηώπηζε ηεισλεηαθώλ 

πξνβιεκάησλ επελδπηώλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαξηίνπ, ε αηγππηηαθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία θαη ε θξαηηθή Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) έρνπλ ζπκθσλήζεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηθηή επηηξνπή ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ηεισλεηαθήο θχζεσο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ρψξα θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ ή άιισλ επελδπηηθψλ ηνπο projects. Καηά ηα 

δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ επηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε πξνο εμέηαζε 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Δμαγνξά ηνπ κεηαθνξηθνύ δηθηύνπ Careem από ην δίθηπν Uber 

ην ηέινο Μαξηίνπ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε κε ηελ 

αλαθνηλσζείζα πιήξε εμαγνξά ηνπ δηθηχνπ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ Careem, 

ζπκθεξφλησλ ΖΑΔ – Νηνπκπάη, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. 

Αλαηνιήο, απφ ην ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνπνηνχκελν ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν δίθηπν Uber, έλαληη ηηκήκαηνο $3,1 δηζ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ επήιζε έπεηηα απφ πεξίπνπ 9 κήλεο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Καηά ηνλ Σχπν, ηνπιάρηζηνλ ζε αξρηθή θάζε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ 

δηθηχνπ Careem ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη. χκθσλα κε πεγέο ηνπ νκίινπ Uber, ε 

ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ Careem αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 



7 

 

2020, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ηηο εγθξίζεηο ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ αληαγσληζκνχ 

ζηηο ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγεί ην δίθηπν Careem.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ Αίγππην, ε Αξρή Αληαγσληζκνχ, ε νπνία είρε αζρνιεζεί 

παιαηφηεξα, εληφο ηνπ 2018, κε ηελ πηζαλνινγνχκελε ηφηε εμαγνξά ηεο Careem απφ ηελ 

Uber, εμέδσζε επίζεκε αλαθνίλσζε, εθθξάδνληαο εθ λένπ ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηελ 

πξφζθαηε ζπκθσλία, δηεπθξηλίδνληαο φηη «απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξφ εκπφδην 

ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ζηελ εγρψξηα αγνξά ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ, πεξηνξίδνληαο 

δξαζηηθά ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ» θαη επηθπιαζζφκελε λα μεθηλήζεη ζρεηηθή 

έξεπλα. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ε αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ είρε 

αλαγγείιεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ζπγρψλεπζεο ησλ δχν κεγάισλ δηεζλψλ 

δηθηχσλ ηδησηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, Uber θαη 

Careem.     

 

Αλάζεζε έξγσλ θαηαζθεπήο θέληξσλ logistics ζε 6 αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαξηίνπ, ε αηγππηηαθή Αξρή Δζσηεξηθνχ 

Δκπνξίνπ (Internal Trade Development Authority-ITDA) αλέζεζε ζε αηγππηηαθνχο θαη 

μέλνπο νκίινπο ζπκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή έμη θέληξσλ απνζήθεπζεο θαη logistics ζηηο 

πεξηθέξεηεο Fayoum, Menofia, Sharkia, Luxor, Beheira θαη Dakahlia, ζπλνιηθήο 

επελδπηηθήο αμίαο EGP30 δηζ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε Αξρή έρεη ήδε αλαζέζεη 

ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε αθφκε πέληε αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, ελψ ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε θέληξσλ logistics ζε φιεο ηηο 27 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

45
ε
 ζύλνδνο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο Μ. Αλαηνιήο ηνπ UNWTO ζην Κάηξν 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-

Mashat, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 45
εο

 ζπλφδνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO) πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 24/3, είρε ηελ 

επθαηξία λα παξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ζ θα Al-Mashat παξνπζίαζε επίζεο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ 

εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ηα ΖΔ. Ζ θα Al-Mashat επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νκηιίαο ηεο ζηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ «πξάζηλνπ» θαη 

ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ζηήξημεο ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

 


