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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-10/3/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,06 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2019 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ αμηφινγε 

άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $1,44 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $44,06 δηζ., έλαληη $42,62 δηζ. ηνλ 

Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη φηη κεηά απφ ζπλερείο δηαδνρηθέο απμήζεηο απφ ην Ννέκβξην ηνπ 

2016 νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο εκθαλίζηεθαλ ην Γεθέκβξην 2018 γηα πξψηε 

θνξά κεησκέλα θαηά $1,96 δηζ., αλεξρφκελα ζε $42,55 δηζ., έλαληη $44,51 δηζ. ζην ηέινο 

Ννεκβξίνπ 2018 θαη $44,5 δηζ. ζην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ην ηξέρνλ χςνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκάησλ ηεο ρψξαο επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε πεξίπνπ νθηψ κελψλ εηζαγσγψλ 

βαζηθψλ αγαζψλ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ είραλ 

θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ 

ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα. 

 

Άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 14,35% ην Φεβξνπάξην 2019 

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

πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Φεβξνπάξην 2019 πεξαηηέξσ άλνδν έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ, 

θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 14,35% ζε εηήζηα βάζε. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηαλνπάξην 2019 

ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ 12,71% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 

11,97% ην Γεθέκβξην, 15,65% ην Ννέκβξην θαη 17,67% ηνλ Οθηψβξην 2018, αληίζηνηρα. 

Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Φεβξνπάξην 2019 πεξαηηέξσ άλνδν έλαληη ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 9,2% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,57% ηνλ 

Ηαλνπάξην, 8,3% ην Γεθέκβξην, 7,94% ην Ννέκβξην θαη 8,86% ηνλ Οθηψβξην 2018, 

αληίζηνηρα.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Νέα θξηηήξηα γηα ηελ ππαγσγή ζην ζύζηεκα θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, αθνχ νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία ελδειερνχο εμέηαζεο ησλ 

πξνθίι ησλ ρξεζηψλ πεξίπνπ 20 εθαη. θαξηψλ ζίηηζεο -νη νπνίνη αλέξρνληαη θαη’ 

εθηίκεζε ζε 70 εθαη. άηνκα πεξίπνπ- θαηέιεμε πξφζθαηα ζε ζεηξά έμη θξηηεξίσλ κε 

ζθνπφ λα πινπνηήζεη εληφο ηνπ Μαξηίνπ ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα ηξφθηκα. πγθεθξηκέλα, ηα 

θξηηήξηα βαζίδνληαη ζε νξηζκέλνπο δείθηεο θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ζεκεξηλψλ 

δηθαηνχρσλ -ππφ κνξθή ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο- κε ζθνπφ ηνλ αληηθεηκεληθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζήο ηνπο. Έηζη, νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ έλα παηδί 

θνηηά ζε δηεζλέο ζρνιείν κε θφζηνο εηεζίσλ δηδάθηξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο EGP30.000, ή 

εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ «πνιπηειέο» απηνθίλεην παξαγσγήο κεηά ην έηνο 2014, ζα 

απνθιείνληαη απφ ην ζχζηεκα επηδνηήζεσλ ζίηηζεο. Οκνίσο, ν πνιίηεο πνπ θαηέρνπλ 

αγξνηηθέο εθηάζεηο άλσ ησλ 10 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζα παχζνπλ λα 

επσθεινχληαη θξαηηθψλ επηδνκάησλ ζίηηζεο. Σν ίδην ζα ηζρχζεη θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

κε κεληαία θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο άλσ ησλ 650 KW, ή εθείλεο κε κεληαία 

θαηαλάισζε ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο άλσ ησλ EGP800. Όπσο αλέθεξε ν 

εγρψξηνο Σχπνο, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ δήηεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, 

κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλσλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ.  

 

Νένο επελδπηηθόο ράξηεο γηα ηελ Άλσ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 4/3 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly 

εμέδσζε δηάηαγκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ράξηε πνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηνρέο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ, απφ ηε λενζπζηαζείζα Τπεξεζία 
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Αλάπηπμεο Άλσ Αηγχπηνπ (Upper Egypt Development Agency). Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ 

Σχπν, ζηελ πξψηε δψλε πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν άμνλαο πνπ πεξηθιείεη ηηο 

πεξηνρέο Ννπβίαο θαη Λίκλεο Νάζζεξ, ν άμνλαο πνπ πεξηθιείεη ηηο πεξηνρέο Halayeb, 

Shalatin, Quseir θαη Safaga, νη νάζεηο Kharga θαη Dakhla, νη πεξηθέξεηεο Sohag θαη 

Qena, θαζψο θαη ην κεγάιν αλαπηπμηαθφ έξγν ηνπ Υξπζνχ Σξηγψλνπ, ην νπνίν 

εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ δχν ηειεπηαίσλ πεξηθεξεηψλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο. ηε δεχηεξε δψλε πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν άμνλαο ησλ 

πεξηθεξεηψλ Assiut θαη Minya έσο ηελ φαζε Farafra, ν άμνλαο ηεο Marsa Alam φπνπ 

πεξηθιείνληαη επίζεο νη πεξηνρέο Λνχμνξ θαη Edfu (ζην βφξεην Αζνπάλ), ν άμνλαο 

Galala-Ain Sokhna πνπ εθηείλεηαη σο ηηο επαξρίεο Fayoum, Beni Suef, θαζψο θαη ηελ 

φαζε ηεο Bahareya. Σέινο, πάληνηε ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηελ ηξίηε δψλε 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη νη ελαπνκείλαζεο πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο, νη πεξηνρέο Toshka θαη Eastern Owaynat, έσο ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο (New Valley). 

 

Δθθίλεζε θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, πξφζθαηα μεθίλεζε ε πινπνίεζε 

θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δζληθήο Πιεζπζκηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο 

ρψξαο ζε ρξνληθφ νξίδνληα σο ην 2030, κε θνλδχιηα επηρνξήγεζεο απφ ηελ Δ.Δ. πνπ 

αλέξρνληαη ζε €27 εθαη., ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη λα ζηεξίμεη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ληφπαληξα δεπγάξηα ζηελ Αίγππην. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηεο εδψ 

Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβεο θ. Surkos, «ν ξπζκφο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο 

ζηελ Αίγππην πξέπεη λα κεησζεί ζε βηψζηκα επίπεδα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφηεξν επίπεδν δηαβίσζεο θαη επαξθήο πνηφηεηα εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο ηεο ρψξαο». 

 

ε θαηώηαην ζεκείν 17 κελώλ ην Φεβξνπάξην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο 

ηεο νηθνλνκίαο 

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

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

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

νηθνλνκίαο παξνπζίαζε πεξαηηέξσ θάκςε ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, 

θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 17 κελψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 48,2 

κνλάδεο, έλαληη 48,5 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην, 49,6 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην θαη 49,2 

κνλάδσλ ην Ννέκβξην, παξακέλνληαο αζθαιψο θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, 

πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Φεβξνπάξην 2019 παξαηεξήζεθε πηψζε 

ησλ επηπέδσλ παξαγσγήο θαη λέσλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο ζηα ρακειφηεξα ζεκεία 

ηνπο απφ ην επηέκβξην 2017 θαη ηνλ Οθηψβξην 2016, αληίζηνηρα, ελψ κεηψζεθε επίζεο -

γηα πξψηε θνξά ην ηειεπηαίν πεληάκελν- ην επίπεδν ηεο αγνξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο ειαθξάο κεληαίαο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ. Πάλησο, 

φπσο επηζεκαίλεηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο, ην επίπεδν αηζηνδνμίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαηά ην 

πξνζερέο δσδεθάκελν θπκάλζεθε ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, θζάλνληαο κάιηζηα ζην 

αλψηαην ζεκείν ηνπ θαηά ην ηειεπηαίν δεθάκελν. 

 

Η EBRD θαιεί ηελ Αίγππην λα επηζπεύζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε επίζθεςε ζηελ Αίγππην ν πξψηνο 

αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θ. 

Rigterink, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ ηφζν κε θπβεξλεηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο, φζν θαη κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ο θ. 

Rigterink επηζθέθζεθε επίζεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
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ζην Benban ηνπ Αζνπάλ, φπνπ ε EBRD ρξεκαηνδνηεί ηελ θαηαζθεπή 16 ειηαθψλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπλδπαζκέλεο θσηνβνιηατθήο 

δπλακηθφηεηαο 750 MW. Όπσο αλέθεξε ν θ. Rigterink, θαηά ηελ εδψ επίζθεςή ηνπ 

«εληππσζηάζηεθε απφ ηελ έθηαζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ». Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο, ζηηο 5/3, ηεο 

πξφζθαηα δεκνζηεπζείζαο έθζεζεο ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία «κεηάβαζεο» 

ησλ νηθνλνκηψλ ιεπηξηψλ ρσξψλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο απηήο –κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο- κε ηίηιν 

“Transition Report 2018/19: Work in Transition” ε EBRD θάιεζε ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Αηγχπηνπ λα επηζπεχζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. εκεηψλεηαη φηη νιφθιεξε ε σο άλσ έθζεζε ηεο EBRD κπνξεί λα 

εληνπηζηεί θαη θνξησζεί ζηελ ηζηνζειίδα: https://2018.tr-ebrd.com/downloads.  

 

Μεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκεραλίαο Eastern Tobacco 

ηηο 28/2, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

θξαηηθήο θαπλνβηνκεραλίαο Eastern Tobacco, ε νπνία ζεκεησηένλ θαηέρεη κνλνπσιηαθή 

ζέζε ζηελ αηγππηηαθή αγνξά πξντφλησλ θαπλνχ, κέζσ δηάζεζεο ζε ελδηαθεξνκέλνπο 

πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 4,5% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ (101.250.000 κεηνρέο) -αξρηθά 

κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ 95% ησλ κεηνρψλ θαη ελ ζπλερεία κέζσ δεκφζηαο 

πξνζθνξάο ηνπ ππνινίπνπ 5% απηψλ- ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζηελ ηηκή ησλ 

EGP17 αλά κεηνρή. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηελ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε 

ε δήηεζε ππεξέβε θαηά 1,8 θνξέο ηελ πξνζθνξά ηίηισλ ηεο Eastern Tobacco, ελψ θαηά 

ηε δεκφζηα πξνζθνξά ε δήηεζε ππεξθάιπςε θαηά 4,27 θνξέο ηελ πξνζθνξά, κε 

απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο λα αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία. χκθσλα 

κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην 94% ησλ πξνζθεξζεηζψλ κεηνρψλ ηεο Eastern Tobacco ζην 

πιαίζην ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο αγνξάζηεθε απφ μέλνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο, θπξίσο 

Δκηξαηηλνχο θαη ανπδάξαβεο. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αηγχπηνπ ζηηο 6/3, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηελ δεκφζηα πξνζθνξά θαη ηελ ηδησηηθή 

δηάζεζε ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ησλ κεηνρψλ ηεο Eastern Tobacco αλήιζαλ ζε EGP1,7 

δηζ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Eastern Tobacco δηα ηεο δηάζεζεο 

πξφζζεησλ κεηνρψλ ηεο ζε ηδηψηεο επελδπηέο, ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηνπ επί καθξφλ 

αλακελφκελνπ -ήδε απφ ην Μάξηην παξειζφληνο έηνπο- αιιά αλαβιεζέληνο κέρξη ηψξα 

θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο 

δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. Καηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, εληφο 

ηνπ πξνζερνχο δηκήλνπ θαη έσο ηελ έλαξμε ηνπ Ρακαδαληνχ ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη νη 

πξφζζεηεο κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθψλ νκίισλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Alexandria 

Containers & Cargo Handling, Heliopolis Housing θαη Abou Qir Fertilizers, αιιά 

ελδερνκέλσο θαη ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) κεηνρψλ ηεο θξαηηθήο 

θαηαζθεπαζηηθήο / ηερληθήο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ πεηξειαηνεηδψλ Enppi. Δπηπξνζζέησο, 

απφ ην επηέκβξην αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ νη ηδησηηθνπνηήζεηο ηεζζάξσλ έσο πέληε 

αθφκε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηα ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην 

(IPOs), θαζψο επίζεο, ελδερνκέλσο, θαη ηεο θξαηηθήο ηξάπεδαο Banque du Caire. 

 

Δπηρεηξεκαηηθό ζπκβνύιην Αηγύπηνπ-Ρνπκαλίαο 

Καηά ηελ πξφζθαηε ζχλνδν ηεο κηθηήο επηηξνπήο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, επηζηεκνληθήο 

& ηερληθήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ρνπκαλίαο πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο αξρέο 

Μαξηίνπ, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Ρνπκάλνο 

Τπνπξγφο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Δκπνξίνπ θ. Oprea παξέζηεζαλ ζηελ ππνγξαθή 

ζεηξάο ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ 

θαη ηνπ εκπνξίνπ, κε έκθαζε ζηελ πξνζέιθπζε ξνπκαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ νκίισλ ησλ δχν ρσξψλ. Όπσο αλέθεξε ν Σχπνο, ν Αξαβηθφο 

https://2018.tr-ebrd.com/downloads
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Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization - AOI), 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε κε ηε ξνπκαληθή πιεπξά ζπκθσλία 

γηα ηε ζπκπαξαγσγή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, αληιηψλ ιαδηνχ, ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ, 

αλειθπζηήξσλ, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη «έμππλσλ» 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Καηά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), νη 

δηκεξείο ζπλνκηιίεο ζην πιαίζην ηεο κηθηήο επηηξνπήο πεξηέιαβαλ επίζεο ηνπο ηνκείο 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραλίαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ & θπζηθνχ 

αεξίνπ, γεσξγίαο, επηθνηλσληψλ θαη ηνπξηζκνχ. 

 

Σν ππνπξγηθό ζπκβνύιην εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ επελδπηηθνύ λόκνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε 

ζηηο 6/3 πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2017, νη νπνίεο 

ζθνπεχνπλ λα επεθηείλνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ θαο Nasr, νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνρεχνπλ θπξίσο αθ’ ελφο λα 

επεθηείλνπλ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζε projects επέθηαζεο ή αλαβάζκηζεο 

ήδε πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ, θαη αθ’ εηέξνπ λα πεξηνξίζνπλ πεξαηηέξσ ηα δηνηθεηηθά 

ηέιε θαη ινηπά θφζηε γηα ηνπο επελδπηέο.      

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ε πεξαηηέξσ άλνδν νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ παξαηεξήζεθε αμηφινγε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ 

επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, κε ην χςνο ηνπο λα 

ππεξβαίλεη ηα $15,8 δηζ., έλαληη $13,36 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο 

θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ 9 κήλεο (ζπγθεθξηκέλα απφ ην Μάξηην 2018), 

αλαζηξνθή ηεο ηάζεο κείσζεο ησλ αιινδαπψλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε 

αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα. Ζ πνξεία κείσζεο ησλ μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε 

αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα είρε μεθηλήζεη ηνλ Απξίιην 2018, απφ ην επίπεδν ησλ 

$21,5 δηζ. ηνπ Μαξηίνπ 2018, θαη δηάξθεζε έσο ην Γεθέκβξην 2018, νπφηε ην χςνο ησλ 

μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα αλήιζε ζε $10,95 δηζ., ελψ ησλ 

Ηαλνπάξην ην χςνο απηψλ αλήιζε ζε πεξίπνπ $13,3 δηζ. χκθσλα κε εγρψξηνπο 

νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε «φξεμε» ησλ μέλσλ επελδπηψλ γηα αηγππηηαθνχο ηίηινπο 

θξαηηθνχ ρξένπο θαίλεηαη λα αλαζεξκαίλεηαη, ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη νη θαζαξέο 

ππνρξεψζεηο ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα έρνπλ κεησζεί πεξαηηέξσ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη πσο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηνπνζεηήζεσλ 

ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο 

αλήιζε ζε EGP1,37 ηξηζ. (πεξίπνπ $78 δηζ.), έλαληη EGP1,3 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

2018. 

 

Νέα πηώζε ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξώ έλαληη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ ζπλερίζηεθε ε ηάζε ελίζρπζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ 

ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, κε ηδηαίηεξα κάιηζηα 

εληαηηθνχο ξπζκνχο κεηά ηηο 6/3. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 10/3 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο 

ην δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), εκθαλίζηεθε εληζρπκέλε θαηά πεξίπνπ 5 πηάζηξεο έλαληη ηεο 

6
εο

/3, αλεξρφκελε ζε 17,37 ιίξεο αλά δνιιάξην. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, 

πξφθεηηαη γηα ην ρακειφηεξν επίπεδν πνπ έρεη θζάζεη ην δνιιάξην έλαληη ηεο 

αηγππηηαθήο ιίξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο. Αλάινγε ηάζε ελίζρπζεο 

παξνπζίαζε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο θαη πξνο ην επξψ, θζάλνληαο ζηηο 10/3 

ηηο 19,53 ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 19,86 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 3/3.  
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Άλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ ην Γεθέκβξην 2018 (Κεληξηθή Σξάπεδα) 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη εγρψξηεο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ζε εηήζηα 

βάζε θαηά EGP489,14 δηζ., αλεξρφκελεο ζε EGP3,818 ηξηζ., έλαληη EGP3,329 ηξηζ. ην 

Γεθέκβξην 2017. Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο εκθαλίζηεθαλ 

εμάιινπ ην Γεθέκβξην 2018 απμεκέλεο θαηά EGP57 δηζ. έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ 

έηνπο, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε 3,761 ηξηζ. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο 

θαηαζέζεηο ηνπ θξάηνπο ζηηο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε 

EGP613,65 δηζ., έλαληη EGP516,19 δηζ. ην Γεθέκβξην 2017. Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε 

EGP3,204 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ EGP2,813 ηξηζ. ην Γεθέκβξην 2017. Οη ζπλνιηθέο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 αλήιζαλ ζε 

EGP2,951 ηξηζ., ελψ εθείλεο ζε ζπλάιιαγκα αλήιζαλ ζε  EGP866,92 δηζ. Οη θαηαζέζεηο 

ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ην 66% ησλ ζπλνιηθψλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, αλεξρφκελεο ζε EGP2,518 ηξηζ. Οη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο 

ρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ 2018 ζε EGP1,815 ηξηζ., ην 60,9% ησλ νπνίσλ 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο 

πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία απνξξφθεζε πνζνζηφ 33,8%, ν θιάδνο 

ππεξεζηψλ πνζνζηφ 28,4%, ην εκπφξην πνζνζηφ 10,7%, ε γεσξγία πνζνζηφ 1,4%, ελψ νη 

ινηπνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 25,7%. 

 

Καηά 11,95% απμήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην 2019 ε εγρώξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

(CBE), ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία 

λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν 

λφκηζκα, απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019 θαηά 11,95% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελε ζε EGP3,64 ηξηζ., έλαληη EGP 3,25 ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2018, αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απμεζεί –ζε εηήζηα βάζε- θαηά 

15,4% ηνλ Οθηψβξην, θαηά 14,04% ην Ννέκβξην θαη θαηά 13,3% ην Γεθέκβξην 2018, 

αληίζηνηρα. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ΒΒΔ ζην Κάηξν (4-7.3.2019) 

Καηά ην δηάζηεκα 4-7 Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο επηζθέθζεθε ην Κάηξν επηρεηξεκαηηθή 

απνζηνιή ελλέα κειψλ ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), κε 

επηθεθαιήο ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδε, θαζψο θαη ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ΓΟ & Α ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θ. Μπξάρν. Ζ δηνξγάλσζε ηεο 

ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο πινπνηήζεθε δηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ σο άλσ 

ειιεληθνχ πλδέζκνπ κε ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI) θαη ην 

Γξαθείν καο.  

Σν πξσί ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ, ζηελ έδξα ηεο FEI πξαγκαηνπνηήζεθε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ 

πνπ αθνινπζήζεθε απφ θαη’ ηδίαλ πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείραλ ζηελ απνζηνιή θαη αηγππηηαθψλ νκίισλ, νη νπνίνη είραλ 

πξνζθιεζεί απφ ηε FEI θαη ην Γξαθείν καο. Σηο εξγαζίεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ 

άλνημαλ ν Πξφεδξνο ηεο FEI, θ. Mohamed El Sewedy θαη ν επί ηηκή Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ, 

θ. Γεψξγηνο Μπισλάο, ελψ ραηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδεο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ΓΟ & Α θ. Μπξάρνο. 

Αθνινχζεζε δεθαπεληάιεπηε παξνπζίαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, 

Γεληθνχ πκβνχινπ Ο.Δ.Τ. Α΄ θ. Μαθξαλδξένπ, κε ζέκα ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Αηγχπηνπ, ηηο 

πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα 

επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα. 
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ηε ζπλέρεηα, ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ FEI θαη ΒΒΔ απφ ηνπο θ.θ. El 

Sewedy θαη Μπισλά, αληίζηνηρα. Σελ ππνγξαθή ηνπ σο άλσ κλεκνλίνπ αθνινχζεζαλ 

ηξεηο παξνπζηάζεηο, ε πξψηε απφ ηελ αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ 

Εσλψλ (GAFI) αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην επελδχζεσλ θαη ηηο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο ζηελ Αίγππην, ελψ νη δχν άιιεο, θαζ’ ππφδεημε ησλ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο 

απνζηνιήο, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο δχν ειιεληθψλ εηαηξεηψλ: ηνλ θ. Μαπξνπδή ηεο ΓΑΗΑ 

Δπηρεηξείλ (αλαθνξηθά κε ηηο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ζηνλ ηνκέα ηεο δηάζεζεο 

ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο), θαζψο θαη θ. Νηθφπνπιν-Δμεληάξε ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ 

nSolution, (αλαθνξηθά κε ηελ πιαηθφξκα επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο “Agora 2”), 

αληίζηνηρα. 

Σηο σο άλσ παξνπζηάζεηο αθνινχζεζαλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο 

ειιεληθψλ θαη αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο 

ηεο FEI πεξίπνπ 90 ζπλαληήζεηο ησλ ελλέα κειψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ 

ΒΒΔ κε 50 αηγππηηαθνχο νκίινπο, ελψ πινπνηήζεθαλ επίζεο πεξί ηηο 15 πξφζζεηεο 

ζπλαληήζεηο πνπ δηεπζεηήζεθαλ επί ηφπνπ απφ ην Γξαθείν καο.  

Νσξίο ην απφγεπκα ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ, ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ. 

Γηαλλαθίδεο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ΓΟ & Α θ. Μπξάρνο, ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ 

Έιιελα Πξέζβε ζην Κάηξν θ. Γηάκεζε θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. θ. 

Μαθξαλδξένπ, θαζψο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηηειείσλ ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε 

ζην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, φπνπ ζπλάληεζαλ ηελ 

Τπνπξγφ θα Sahar Nasr θαη ηνλ Πξέζβε θ. Reda Bebars, ζχκβνπιν ηεο Τπνπξγνχ, κε 

ηνπο νπνίνπο ζπδήηεζαλ ηηο πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο επελδπηηθήο θαη 

εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο. Σελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε δηεπζέηεζε ε ειιεληθή Πξεζβεία 

Καΐξνπ. Σν βξάδπ ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ, ε FEI παξέζεζε γεχκα εξγαζίαο πξνο ηηκήλ ησλ 

κειψλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο, ζε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ Marriott ηνπ Καΐξνπ. 

ηηο 6 Μαξηίνπ, ηα κέιε ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε ζηελ έδξα 

ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ζηελ Ηζκαειία, φπνπ ηα ππνδέρζεθε ν επηθεθαιήο απηήο 

θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, λαχαξρνο 

ε.α. θ. Mohab Mamish. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά πξνέβε ζε εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε 

ηφζν ηνπ επελδπηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρψξα θαη ηνπ ηδηαίηεξα θηιηθνχ θαζεζηψηνο 

ππνδνρήο επελδχζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, φζν θαη ζην -νινθιεξσζέλ ηνλ 

Αχγνπζην 2015, ζε ρξφλν ξεθφξ- έξγν επέθηαζεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Αθνινχζεζαλ 

ζχληνκε επίζθεςε ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο, κε ζθάθνο ηεο Αξρήο ζηε 

Γηψξπγα, δηέιεπζε / επίδεημε ηεο ππφ νινθιήξσζε νδηθήο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο ζηελ 

Ηζκαειία, πνπ ζπλδέεη ηηο δχν πιεπξέο ηεο Γηψξπγαο (κία εθ ησλ 4 λέσλ ππφ θαηαζθεπή 

αληίζηνηρσλ ζεξάγγσλ), θαζψο θαη επίζθεςε ζε κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ ηλά. Αθνινχζεζε γεχκα ην νπνίν παξαηέζεθε απφ ηνλ λαχαξρν Mamish ζηελ έδξα 

ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ πξνο ηηκήλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο θαη ηεο εγεζίαο 

ηνπ FEI. 

Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θξίλεηαη, ζε γεληθέο 

γξακκέο, σο επηηπρεκέλε ππφ ηελ έλλνηα φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο ζνβαξέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, είηε απηέο δηεπζεηήζεθαλ απφ ηε FEI είηε κε ηε ζπλδξνκή 

ηνπ Γξαθείνπ καο, ή θαη απ’ επζείαο απφ ην Γξαθείν καο. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνθνκίζακε ηε γεληθή 

εληχπσζε φηη ππήξμαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ζπλαληήζεψλ ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ πεπνίζεζή καο ζρεηηθά κε ην θαιφ επίπεδν 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο απνζηνιήο απφ ηελ 

Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ αιιά θαη απφ ην Γξαθείν καο.     

 

Γηνξγάλσζε θόξνπκ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζην Κάηξν ηνλ Απξίιην 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο, ζηα κέζα Απξηιίνπ πξφθεηηαη λα δηνξγαλσζεί γηα πξψηε θνξά ζην Κάηξν 

δηεζλέο θφξνπκ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ππφ ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κε 

ηίηιν “Narrative Disruptors”, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επαθψλ θαη ηε δηθηχσζε κεηαμχ 
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εγρψξησλ θαη μέλσλ εθπξνζψπσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη νξγαληζκψλ, 

κε έκθαζε ζηνλ θιάδν ησλ επηθνηλσληψλ. Κεληξηθφ ζηφρν ηνπ εγρεηξήκαηνο, φπσο 

εμήγεζε ην Τπνπξγείν, απνηειεί ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ε 

αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ θαηλνηνκίαο απφ ην 

δηεζλή ρψξν, ψζηε λα βνεζεζεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θιάδσλ επηθνηλσληψλ 

ζηελ Αίγππην, φπσο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαο ηεο ρψξαο ζην δηεζλή ζηίβν 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Έθδνζε 18 αδεηώλ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ ζε επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν θιαδηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Αεξίνπ (Egyptian Gas Regulatory Authority) εμέδσζε 18 άδεηεο ζε ηδησηηθνχο θαη 

θξαηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ θαη δηαλέκνπλ θπζηθφ 

αέξην ζηελ εγρψξηα αγνξά. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νκίισλ, ε Αξρή εμέδσζε ηηο κνλαδηθέο 

δχν άδεηεο εηζαγσγήο αεξίνπ γηα ηελ θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ EGAS, θαζψο 

επίζεο ηξεηο άδεηεο δηαλνκήο γηα ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο αεξίνπ GASCO 

(ζπγαηξηθή ηεο EGAS, πνπ θαιχπηεη ην 60% ησλ αλαγθψλ αεξίνπ ζε ζηαζκνχο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κέζσ ησλ πνζνηήησλ πνπ εηζθέξεη ζην εζληθφ δίθηπν), ελψ νη 

ππφινηπεο 13 άδεηεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ πεξηήιζαλ ζε ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηδησηηθνί φκηινη εξγάδνληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο -κηθξφηεξεο εκβέιεηαο ηνπ εζληθνχ- δηθηχσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ θπζηθφ αέξην ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

Αύμεζε ηεο αηγππηηαθήο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ην Ννέκβξην 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή 

ππεξεζία (CAPMAS), ε εγρψξηα παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απμήζεθε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2018 θαηά 1,4% ζε ζχγθξηζε κε ην Ννέκβξην 2017, αλεξρφκελε 

ζε 14,5 MWh (megawatt αλά ψξα), έλαληη 14,3 MWh. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

CAPMAS, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην Ννέκβξην 2018 θαηέγξαςε πηψζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 8,5% ζε κεληαία βάζε, αλεξρφκελε ζε 12,9 MWh, έλαληη 14,1 MWh ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Σα λνηθνθπξηά θαηαλάισζαλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

εγρψξηα δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην Ννέκβξην 2018, ήηνη ην 41,1% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Αληίζηνηρα, ε βηνκεραλία θαηαλάισζε ην 28,7% ηεο 

δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην Ννέκβξην 2018. 

 

Αλαθνξέο αηγππηηαθνύ Σύπνπ ζηε ζπλάληεζε νκάδαο εξγαζίαο πςεινύ επηπέδνπ 

ηνπ Φόξνπκ γηα ην Φπζηθό Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην (EMGF) 

Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ πξψηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπεηψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ ηνπ Φφξνπκ γηα ην Φπζηθφ Αέξην ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην (EMGF) πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, ζηηο 5/3. Σα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία 

βαζίζηεθαλ ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, 

αλαθέξζεθαλ ζηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ηηο επηά εκπιεθφκελεο ρψξεο (Αίγππην, 

Ηζξαήι, Κχπξν, Διιάδα, Ηηαιία, Ηνξδαλία θαη Παιαηζηίλε), νη νπνίνη εμέηαζαλ ηα 

πξνθαηαξθηηθά βήκαηα γηα ηε κειινληηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο. 

Σα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα επηζήκαλαλ φηη, θαίηνη ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ νη αξκφδηνη 

γηα ηελ ελέξγεηα Τπνπξγνί ησλ σο άλσ θξαηψλ πηνζέηεζαλ θνηλή δηαθήξπμε πνπ 

ζπζηήλεη ην ελ ιφγσ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο πεξηθεξεηαθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, 

κέλεη αθφκε λα δηεπθξηληζηνχλ αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία απηνχ, αιιά θαη ηνπο αθξηβείο ζηφρνπο ηεο φιεο πξσηνβνπιίαο. ηελ ιφγσ 

ζπλάληεζε ηε ρψξα καο εθπξνζψπεζαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θ. 

Βεξξνηφπνπινο θαη ν Γηπισκαηηθφο χκβνπινο ζην ΤΠΔΚΑ, ΠΑ΄ θ. Γησηφπνπινο.   
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Πξνθήξπμε δηεζλνύο δηαγσληζκνύ γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ & θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ, φπσο αλακελφηαλ, ν αηγππηηαθφο θξαηηθφο φκηινο Ganoub El Wadi 

Petroleum Holding Company (Ganope), πξνθήξπμε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εξεπλψλ γηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ζε 10 

ζπλνιηθά ππεξάθηηα νηθφπεδα παξαρψξεζεο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, κέζσ λένπ 

πξνηχπνπ ζπκθσλίαο δηακνηξαζκνχ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εζφδσλ (“production-

sharing”). Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρεη νξηζηεί ε 1
ε
 Απγνχζηνπ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, ζηε δηεχζπλζε: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-

oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811, ή ζηελ νηθεία 

ηζηνζειίδα ηεο Ganope, ζηε δηεχζπλζε: 

http://ganope.com/index.php/multiclient/offshore/bidround-2019-final. εκεηψλεηαη φηη ν 

ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ηεο Ganope αλακελφηαλ αξρηθά λα πξνθεξπρζεί ηνλ παξειζφληα 

Γεθέκβξην, αλαβιήζεθε σζηφζν ψζηε λα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ην λέν 

ζρήκα ζπκβάζεσλ δηακνηξαζκνχ παξαγσγήο θαη εζφδσλ (“production-sharing”) ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ηνπο πεηξειατθνχο νκίινπο, ην νπνίν πξνβιέπεη θηιηθφηεξνπο 

φξνπο πξνο ηνπο δεχηεξνπο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη εμαγγείιεη πσο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2019 πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζνχλ ηξεηο αθφκε δηεζλείο δηαγσληζκνί γηα 

έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, έλαο απφ ηελ 

θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ (EGAS) θαη δχν απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC). 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο νινθιήξσζε πνιχ πξφζθαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θιαδηθά 

εμαγσγηθά ζπκβνχιηα ηεο ρψξαο, ηελ επεμεξγαζία λέαο ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ ηφλσζε ησλ εηζξνψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ 

Αίγππην. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε λέα ζηξαηεγηθή εζηηάδεη ζε πέληε άμνλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ αηγππηηαθψλ 

πξντφλησλ (ήηνη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηειεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ επί ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ), ζηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ logistics ζηε ρψξα, ζηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ κεηαθνξψλ πξνο ζχλδεζε κε ηηο γεηηνληθέο αγνξέο, ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζεο ζε μέλεο αγνξέο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ ζπκκεηνρψλ ζε 

εκπνξηθέο εθζέζεηο αλά ηνλ θφζκν, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ λέα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ειπίδεηαη 

φηη ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα θαη πην νπζηαζηηθά θίλεηξα ζηνπο Αηγχπηηνπο εμαγσγείο, 

ελψ επίζεο ζα παξέρεη θίλεηξα κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε θιάδνπο κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ην θξάηνο πξφθεηηαη λα απνπιεξψζεη ηηο εθθξεκείο νθεηιέο 

ηνπ απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο παιαηνηέξσλ εηψλ, ζπλνιηθνχ ηξέρνληνο χςνπο EGP7,8 

δηζ. πγθεθξηκέλα γηα ην δήηεκα ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

ηδηαίηεξα πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία απ’ επζείαο λαπηηιηαθψλ ζπλδέζεσλ κε πινία RO-RO 

κε ηηο θχξηεο αθξηθαληθέο αγνξέο, θαζψο επίζεο ζηε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζρήκαηνο επηδνηήζεσλ ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο γηα ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ 

επηιεγκέλσλ θιάδσλ πξνο ηελ Αθξηθή, ζε πνζνζηά πνπ θζάλνπλ έσο ην 50%. χκθσλα 

κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ, απφ ηε λέα εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή πξφθεηηαη λα επσθειεζνχλ 

πεξίπνπ 2.000 αηγππηηαθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο ησλ θιάδσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ, 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηξνθίκσλ, πξντφλησλ βαξηάο βηνκεραλίαο, επίπισλ, δέξκαηνο θαη 

ρεκηθψλ πξντφλησλ.    

 

 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://ganope.com/index.php/multiclient/offshore/bidround-2019-final
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Δμαγσγέο $17,3 δηζ. από αηγππηηαθέο ειεύζεξεο δώλεο ην 2018 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr 

ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ην χςνο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο ειεχζεξεο 

δψλεο ηεο Αηγχπηνπ ην έηνο 2018 αλήιζε ζε $17,3 δηζ. Καηά ηελ θα Nasr, ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2018 θαηαγξάθεθε αλεπαλάιεπηε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο 

αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε $7,6 δηζ., έλαληη $6,4 δηζ. 

ην 2017 θαη $4,9 δηζ. ην 2016. Καηά ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

πξνγξακκαηίδεη ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ηε δεκηνπξγία επηά ζπλνιηθά λέσλ 

ειεπζέξσλ δσλψλ, ζηηο πεξηνρέο Minya, Ννηίνπ ηλά, Ηζκαειίαο, Γθίδαο, Dakahlia, 

Αζνπάλ θαη Kafr El-Sheikh.  

 

ηνπο 3,6 εθαη. ηόλνπο ηνπνζεηείηαη ν θεηηλόο ζηόρνο ζπγθνκηδήο ζηηαξηνύ ζηελ 

Αίγππην 

χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy ζηηο 6/3, ε 

Αίγππηνο ζηνρεχεη ζε επίπεδν ζπγθνκηδήο ζηηαξηνχ θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν ζπγθνκηδήο 

πνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ Απξίιην, ηεο ηάμεσο ησλ 3,6 εθαη. ηφλσλ, έλαληη 3,15 εθαη. ηφλσλ 

θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Καηά ηνλ θ. Meselhy, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

πξφθεηηαη λα θαηαβάιιεη ζηνπο αγξφηεο-παξαγσγνχο ηηκέο πνπ ζα θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ 

EGP655 θαη EGP685 ($38 έσο $39) αλά ardeb (κνλάδα κέηξεζεο βάξνπο πνπ ηζνδπλακεί 

κε 150 θηιά) ζηηαξηνχ, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Όπσο αλέθεξαλ σζηφζν 

δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, νη εγρψξηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ παξαγσγψλ 

έρνπλ δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ θαηαβνιή ζεκαληηθά αλψηεξεο ηηκήο, ηεο ηάμεσο 

ησλ EGP800 αλά ardeb ζηηαξηνχ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνηηκήζνπλ λα 

κελ θαιιηεξγήζνπλ ζηηάξη θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ηα $468,7 εθαη. ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ ηνλ Ιαλνπάξην 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο 

νπέδ θαηά ην κήλα Ηαλνπάξην 2019 αλήιζαλ ζε $468,7 εθαη., απμεκέλα θαηά 3,7% 

έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2018, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε $451,9 εθαη., ρακειφηεξα σζηφζν 

θαηά 0,7% έλαληη ησλ εζφδσλ ηνπ Γεθεκβξίνπ παξειζφληνο έηνπο, φηαλ απηά είραλ 

αλέιζεη ζε $471,8 εθαη.  

   

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Αμηόινγε αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε Βεξνιίλνπ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, αμηφινγε ππήξμε θαη θέηνο ε εζληθή 

ζπκκεηνρή αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ νκίισλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε ηνπ 

Βεξνιίλνπ (ITB Berlin, 6-10/3). Σεο αηγππηηαθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο εγήζεθαλ ε 

Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat θαη ν επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Αξρήο 

Πξνψζεζεο Σνπξηζκνχ θ. Youssef. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Αηγχπηηα 

Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο -κεηαμχ άιισλ- κε ηνλ πξφεδξν ηεο 

γεξκαληθήο νκνζπνλδίαο ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ, θαζψο θαη κε εθπξνζψπνπο ησλ 

κεγάισλ, βξεηαλν-γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ δηεζλψλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

Thomas Cook θαη TUI, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Αίγππην θαηά ηε θεηηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε Thomas 

Cook ζηνρεχεη θέηνο λα κεηαθέξεη πεξίπνπ 820 ρηι. ηνπξίζηεο ζε αηγππηηαθά ζέξεηξα 

ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, θπξίσο Ρψζνπο θαη Κηλέδνπο. Δπηπιένλ, ν επηθεθαιήο ηεο 

Αηγππηηαθήο Αξρήο Πξνψζεζεο Σνπξηζκνχ θ. Youssef ππέγξαςε πξσηφθνιιν 

ζπλεξγαζίαο κε ην δηεζλή φκηιν “Beautiful Destinations”, κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε δηεζλνχο πξνσζεηηθήο θακπάληαο ηνπ αηγππηηαθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη, ζην πεξηζψξην ηεο θεηηλήο ITB Berlin, ε θα Al 

Mashat ζπλαληήζεθε κε ηνπο νκνιφγνπο ηεο Τπνπξγνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  


