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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-8/8/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Πνζνζηό 35,1% ηνπ ΑΔΠ αληηπξνζωπεύεη ην εμωηεξηθό ρξένο (Γεθέκβξηνο 2018) 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο, πνπ αλήιζε 

ζε $96,6 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ παξειζφληνο έηνπο, αληηπξνζσπεχεη ην 35,1% ηνπ 

ΑΔΠ. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην θξάηνο θαηέρεη θαηέρεη κεξίδην 49,8% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Σα χςνο ηνπ δεκνζίνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο αλήιζε ζην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2018 ζε $48,1 δηζ., απμεκέλν θαηά πεξίπνπ $400 εθαη. έλαληη ηνπ ηέινπο 2017. 

Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απμήζεθε ζε $28,2 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018, 

αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 29,2% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο, ελψ ην ρξένο ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αλήιζε ζε $7,7 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 7,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο.  

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο πνπ ζα πξέπεη λα 

απνπιεξσζεί εληφο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2019 αλέξρεηαη ζε $14,5 δηζ., εθ ησλ 

νπνίσλ $1,8 δηζ. απνηεινχλ πιεξσκέο ηφθσλ. ηηο εμσηεξηθέο πιεξσκέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά 

ην δεχηεξν εμάκελν 2019 πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θεθάιαηα χςνπο $1,48 δηζ. γηα 

νθεηιέο έλαληη ρσξψλ ηεο Λέζρεο Παξηζίσλ, $1,69 δηζ. γηα νθεηιέο έλαληη δηεζλψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη $387,4 εθαη. γηα πιεξσκέο ηφθσλ επξσνκνιφγσλ πνπ είρε 

εθδψζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο. ηηο πιεξσκέο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2019 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο $2,07 δηζ. έλαληη νθεηιψλ πξνο ην Κνπβέηη (απφ δηκεξή δαλεηζκφ), 

$5,25 δηζ. έλαληη νθεηιψλ πξνο ηε . Αξαβία (νκνίσο), $78,2 εθαη. έλαληη νθεηιψλ ηφθσλ 

πξνο ηα ΖΑΔ θαη $28,1 εθαη. γηα ηφθνπο θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ είραλ εθδνζεί ην 2010.    

 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,92 δηζ. ηνλ Ινύιην 2019 

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

Ηνπιίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο 

ησλ $566 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,92 δηζ., έλαληη $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην, $44,27 δηζ. ην 

Μάην, $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην θαη $44,11 δηζ. ην Μάξηην 2019, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη 

φηη ην σο άλσ χςνο απνηειεί ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

ηεο Αηγχπηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά 

ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε 

ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 

2019. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Ηνχιην 2018 

αλέξρνληαλ ζε $44,31 δηζ. 

 

Έιιεηκκα $351,2 εθαη. ζην ηζνδύγην πιεξωκώλ ην ελλεάκελν 2018/19  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην 

ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι. 2018 – Μαξ. 2019) ην ηζνδχγην πιεξσκψλ 

ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε έιιεηκκα χςνπο $351,2 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο 

$10,968 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18. Σν έιιεηκκα εκθαλίδεηαη κάιηζηα 

κεηξηαζκέλν έλαληη εθείλνπ ηεο πεξηφδνπ Ηνπι. 2018 – Γεθ. 2019 (ζηα $1,774 δηζ.), ιφγσ 

ηνπ πιενλάζκαηνο, χςνπο $1,4 δηζ., πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ην ηξίκελν Ηαλ. – Μαξ. 2019. 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 

επηδεηλψζεθε θαηά 39,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $7,608 δηζ., έλαληη $5,469 δηζ. ην 

αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18), θπξίσο σο 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 6,2% ζηα $29,747 

δηζ., θαη ηεο κείσζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαηά 6,1% ζηα $18,21 δηζ. Καηά 

ην ελλεάκελν ηνπ 2018/19 παξαηεξήζεθε εμάιινπ κείσζε ηφζν ησλ θαζαξψλ άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ θαηά 22,8% ζηα $4,646 δηζ., φζν θαη ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ 

θαηά 92,9% ζηα $1,052 δηζ. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ην ελλεάκελν ηνπ 2018/19 

απμήζεθαλ νη εμαγσγέο θαηά 11,2% ζηα $20,912 δηζ., ελψ απμήζεθαλ επίζεο, θαηά 29,5%, 

νη εηζπξάμεηο απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηα $9,392 δηζ.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Κεληξηθή ηξάπεδα Αηγύπηνπ ιακβάλεη ηελ ηειεπηαία δόζε από ην ΓΝΣ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 5/8 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ έιαβε απφ ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ηελ έθηε θαη ηειεπηαία δφζε, χςνπο $2 δηζ., ηεο 

ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ 

χςνπο $12 δηζ. εκεηψλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εθηακηεχζεηο είραλ μεθηλήζεη ην Ννέκβξην 2016. 

Ζ εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο έιαβε ρψξα θαηφπηλ ηεο ζεηηθήο πέκπηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απφ 

θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ ηνλ πεξαζκέλν Μάην θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην εθηειεζηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ ηνλ Ηνχιην.   

 

12 θξηηήξηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ ππαγνκέλωλ ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζίηηζεο 

Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ αλαθνίλσζε ζην ηέινο Ηνπιίνπ ζεηξά 12 θξηηεξίσλ   

-ππφ κνξθή ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο- κε ζθνπφ ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ 

δηαβίσζεο ησλ ελαπνκεηλάλησλ ρξεζηψλ θαξηψλ ζίηηζεο θαη ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ 

ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα λέα θξηηήξηα, κεηαμχ άιισλ, δελ ζα δηθαηνχληαη θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ ζίηηζεο νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ έλα παηδί θνηηά ζε ζρνιείν κε κεληαίν 

θφζηνο δηδάθηξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο EGP50.000, θαζψο θαη εθείλεο πνπ θαηαβάιινπλ άλσ 

ησλ EGP100.000 εηεζίσο ζε θφξνπο θαη άλσ ησλ EGP200.000 ζε ΦΠΑ. Δπίζεο, ζα 

απνθιείνληαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε κεληαία θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ππεξβαίλεη 

ηα 1.000 KW θαη ν κεληαίνο ινγαξηαζκφο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηηο EGP800. Θα 

απνθιείνληαη αθφκε νη νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα απηνθίλεην θαηαζθεπήο κεηά ην έηνο 

2014, ή πεξηζζφηεξα απφ ηξία απηνθίλεηα ζπλνιηθά. Οκνίσο, νη πνιίηεο εθείλνη πνπ 

θαηέρνπλ εθηάζεηο άλσ ησλ 15 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη κε κεληαίν κηζζφ αλψηεξν ησλ EGP15 ρηι., θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

πςειέο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ζα παχζνπλ λα επσθεινχληαη θξαηηθψλ επηδνκάησλ 

ζίηηζεο. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο θαη ν απνθιεηζκφο 

πξφζζεησλ θαηεγνξηψλ πξψελ δηθαηνχρσλ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζην ηέινο Απγνχζηνπ. 

χκθσλα εμάιινπ κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ, απφ ην ηέινο Απγνχζηνπ 

ζα παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη θάξηεο ζίηηζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ησλ ηξίησλ παηδηψλ 

ησλ αηγππηηαθψλ νηθνγελεηψλ, δεδνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα 

κελ παξέρεη πιένλ επηδνηήζεηο ζίηηζεο ζε «πιενλάδνληα» κέιε νηθνγελεηψλ, δειαδή πέξαλ 

ηνπ 4
νπ

 κέινπο. 

 

Τπνγξαθή 4 ζπκθωληώλ ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ USAID 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ππέγξαςε κε ηελ ακεξηθαληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (USAID) 

ηέζζεξηο ζπκθσλίεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Αίγππην, κε θνλδχιηα επηρνξεγήζεσλ 

χςνπο $59 εθαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελ ιφγσ θνλδχιηα πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

αλαπηπμηαθά έξγα ζηνπο ηνκείο πγείαο, αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, εκπνξίνπ, επελδχζεσλ, 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο 

δειψζεηο ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, «ε 

USAID απνηειεί βαζηθφ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εηαίξν ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα 

πνιιά ρξφληα, έρνληαο ζπλεηζθέξεη σο ηψξα θνλδχιηα χςνπο $30 δηζ. ζε αλαπηπμηαθά έξγα 

ζηε ρψξα». Σαπηφρξνλα, θαηά ηελ θα Nasr, «ην ζσξεπηηθφ χςνο ησλ ακεξηθαληθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην έθζαζε ζην ηέινο ηνπ 2018 ην επίπεδν ησλ $22 δηζ., ελψ αξθεηέο 

ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβεί ζε λέεο άκεζεο επελδχζεηο ζηε ρψξα, χςνπο 

πεξίπνπ $1 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18».   
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εκαληηθή αύμεζε ηνπ επηπέδνπ θηώρεηαο ηωλ Αηγππηίωλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ζην ηέινο Ηνπιίνπ ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 

(CAPMAS), πνζνζηφ πιεζίνλ ηνπ 32,5% ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ δηαβηνχζε ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Σν πνζνζηφ απηφ 

εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά απμεκέλν έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο ηεο CAPMAS, πνπ 

αλέθεξε πνζνζηφ θηψρεηαο ζην 27,8% ηνπ πιεζπζκνχ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014/15. ηε λέα 

έξεπλα ηεο CAPMAS, ην θαηψθιη ηεο θηψρεηαο ηνπνζεηείηαη ζε κεληαίν εηζφδεκα χςνπο 

EGP735,7, ήηνη ζε εηήζην εηζφδεκα χςνπο EGP8.827, έλαληη θαησθιίνπ ζηηο EGP5.787,9 

πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ηνπ έηνπο 2014/15. Ωο βαζηθή αηηία ηεο πεξαηηέξσ 

«θησρνπνίεζεο» ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή «ζθιεξνχ» 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ηελ 

πεξηθνπή ζεηξάο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη ηηο αξθεηά ηζρπξέο 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, πνπ «ππέζθαςαλ» ηα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

Φησρφηεξε αηγππηηαθή πεξηθέξεηα ραξαθηεξίζηεθε ην Assiut, κε άλσ ηνπ 66% ηνπ 

πιεζπζκνχ λα δεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο πεξηθέξεηεο Sohag, Minya 

θαη Qena. Ωο πινπζηφηεξε αηγππηηαθή πεξηθέξεηα ραξαθηεξίζηεθε ην Πνξη αΐλη, 

αθνινπζνχκελε απφ ηηο Gharbia θαη Γακηέηηε.  

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εγθξίλεη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ επελδπηηθό λόκν ηνπ 2017 

ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θχξσζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήγε 

πξφζθαηα ζηνλ επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2017 (Ν. 72/2017) ε θπβέξλεζε, Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

επελδπηηθήο λνκνζεζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ζηηο 30/7. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ θπξίσο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ε λνκνζεζία ηνπ 2017 ζε πθηζηάκελα επελδπηηθά projects κε ζθνπφ ηελ 

επέθηαζή ηνπο, δηα ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη παγίσλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο απφ απηά. Δπίζεο, νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο απινπνηνχλ νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη κεηψλνπλ ζεηξά ηειψλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ. 

   

Ο GAFI πξνζθέξεη 107 λέα επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ θιάδν εμνξύμεωλ / κεηαιινπξγίαο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & 

Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ελέθξηλε θαη πξνζθέξεη ζε επελδπηέο ζπλνιηθά 107 projects πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ θαη κεηαιινπξγίαο, ζηελ επελδπηηθή δψλε ηεο πφιεο Mit 

Ghamr, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Dakahlia. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ελ ιφγσ 

επελδπηηθά projects εθηηκάηαη πσο ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 2.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Όπσο έρεη δειψζεη ε αξκφδηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, 13 

επελδπηηθέο δψλεο βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ζηελ Αίγππην, 7 εμ απηψλ ππφ ηελ 

αξκνδηφηεηα θαη επνπηεία ηνπ GAFI, ελψ 6 αθφκε αλαπηχζζνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ επελδπηηθψλ δσλψλ αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη 

πεξίπνπ 208.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνζειθχζεη λέα επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο 

ηάμεσο ησλ EGP78 δηζ. (πεξίπνπ $4,7 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).    

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο ππνγξάθεη λέν λόκν γηα ηηο εξγαηηθέο ελώζεηο 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi ππέγξαςε 

ην λφκν ππ’ αξηζ. 142/2019, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί αξθεηέο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

λνκνζεζίαο (Ν. 213/2017) ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαηηθψλ 

ελψζεσλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν λένο λφκνο δίδεη ην δηθαίσκα 

ζηνπο εξγάηεο λα ζρεκαηίδνπλ εξγαηηθέο ελψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηέο 

κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 άηνκα. Ζ Γεληθή Έλσζε Δξγαηψλ (General Trade Union of 

Workers) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 10 θιαδηθέο επηηξνπέο, εθάζηε ησλ 

νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 15 εξγαδφκελνπο – εθπξνζψπνπο σο κέιε. 

Ζ Αηγππηηαθή Οκνζπνλδία Δξγαηηθψλ Δλψζεσλ (ETUF) απαηηείηαη λα ζπγθεληξψλεη 

ηνπιάρηζηνλ 7 Γεληθέο Δλψζεηο Δξγαηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ 150.000 

εξγαδφκελνπο σο κέιε. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ζεηξά πξνζηίκσλ γηα 

παξαβάζεηο απφ πιεπξάο ησλ επηθεθαιήο ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ ηεο ρψξαο. 
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ε άλνδν ηνλ Ινύιην ν ηδηωηηθόο, κε πεηξειαϊθόο 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, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ είρε παξνπζηάζεη ην Μάην θαη ηνλ Ηνχλην 2019 πηψζε, ηνλ 

Ηνχιην επαλήιζε ζε αλνδηθή ηξνρηά. πγθεθξηκέλα, ηνλ Ηνχιην ν σο άλσ δείθηεο αλέβεθε ζηηο 

50,3 κνλάδεο, επαλεξρφκελνο ζε επίπεδν άλσ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε, έλαληη 49,2 κνλάδσλ ηνλ Ηνχλην θαη 48,2 κνλάδσλ ην Μάην, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο ειαθξάο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ. 

χκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο έθζαζε 

κάιηζηα ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 20 κελψλ.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Καηά 11,85% απμήζεθε ηνλ Ινύλην 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 Ηνπλίνπ 2019 θαηά 11,85% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,864 

ηξηζ. (πεξίπνπ $234 δηζ.), έλαληη EGP 3,797 ηξηζ. ην Μάην. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εηήζηνο 

ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο έβαηλε κεηνχκελνο απφ ην ηέινο ηνπ 

2018, πέθηνληαο απφ ην 13,3% ην Γεθέκβξην, ζην 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην, ζην 11,55% ην 

Φεβξνπάξην, ζην 11,38% ην Μάξηην θαη ζην 11,33% ηνλ Απξίιην 2019, αληίζηνηρα. Απφ ην 

Μάην σζηφζν, ν ελ ιφγσ ξπζκφο αχμεζεο επαλέθακςε, αλεξρφκελνο ζε 11,65%.  

 

Δπηηπρεκέλε ε εηζαγωγή (IPO) ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο πιεξωκώλ Fawry ζην 

Υξεκαηηζηήξην 

Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξψηε θεηηλή εηζαγσγή εηαηξείαο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ –θαη ε πξψηε πνπ ιακβάλεη ρψξα απφ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην- 

ζπγθεθξηκέλα ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ Fawry, έιαβε ρψξα κε επηηπρία 

θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην απφ ηηο 8/8. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε Fawry δηέζεζε ζην Υξεκαηηζηήξην ην 

36% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, αμίαο EGP1,6 δηζ. ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο αλέθεξε φηη ε ηδησηηθή πξνζθνξά κεηνρψλ –πνπ απνηέιεζε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζθνξάο ηίηισλ- ππεξθαιχθζεθε θαηά ζρεδφλ 16 θνξέο απφ ηε δήηεζε. ην πιαίζην ηεο 

ηδησηηθήο πξνζθνξάο κεηνρψλ ηεο Fawry, δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 69,3 εθαη. κεηνρέο θπξίσο 

ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο, ζε ηηκή EGP6,46 αλά κεηνρή, ε νπνία πξφθεηηαη λα είλαη ε ηηκή 

ζηελ νπνία ζα μεθηλήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κεηνρήο ηεο Fawry ζην Υξεκαηηζηήξην. 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξνζθνξά ηίηισλ ηεο αλσηέξσ πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ζε κηθξνεπελδπηέο –πνπ απνηέιεζε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζθνξάο ηίηισλ-  ππεξθαιχθζεθε απφ ηελ πξνζθνξά θαηά 30 θνξέο. Δπηπιένλ, ε Fawry 

δηέζεζε κεξίδην 21,2% ησλ κεηνρψλ ηεο ζε ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο (θξαηηθέο ηξάπεδεο 

National Bank of Egypt θαη Banque Misr, επελδπηηθφο φκηινο Actis) ζε πξνζπκθσλεκέλε 

ζπλαιιαγή.  

χκθσλα κε ρξεκαηηζηεξηαθνχο αλαιπηέο, ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή ηεο πιαηθφξκαο 

Fawry απνηειεί «πξνπνκπφ» γηα πξφζζεηεο επηθείκελεο εηζαγσγέο εηαηξεηψλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηαδφκελσλ IPOs επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

Αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κηθξνρξεκαηνδνηήζεωλ ην 2
ν
 ηξίκελν 2019 

Σν ζσξεπηηθφ χςνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Αίγππην ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ 

πνξεία ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε αχμεζε θαηά 41,5% 

έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP13,79 δηζ. 

(πεξίπνπ $546,2 εθαη.), έλαληη EGP9,74 δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2018, ζχκθσλα κε ηνλ 
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πξφεδξν ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial Regulatory 

Authority – FRA), θ. Omran. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ 

θαηεπζχλζεθε πξνο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (61,47%), ελψ αθνινχζεζαλ νη ηνκείο 

ππεξεζηψλ (κεξίδην 17,09%), γεσξγίαο (κεξίδην 14,16%) θαη κεηαπνίεζεο (κεξίδην 7,28%). 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Ιαπωληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αίγππην 

Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ηνπιίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ηαπσληθή απνζηνιή 

απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο 25 επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη ηαπσληθέο 

επηρεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηνλ Ηάπσλα Πξέζβε θ. Noke, ζπλαληήζεθαλ ζηηο 30/7 κε 

ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, κε βαζηθφ 

αληηθείκελν ηελ αχμεζε ησλ ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά ην πξνζερέο 

δηάζηεκα. Σα κέιε ηεο ηαπσληθήο απνζηνιήο εθζείαζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, θαζψο απηή έρεη επηηχρεη λα βειηηψζεη ην επελδπηηθφ θιίκα δηα 

ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Τπνπξγφο 

Δπελδχζεσλ θα Nasr, ην ηξέρνλ ζσξεπηηθφ χςνο ησλ ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην 

αλέξρεηαη ζε $880 εθαη.   
 

Γεκνζηεύκαηα πεξί ηεξκαηηζκνύ ζύκβαζεο κεηαμύ Edita θαη Chipita 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε, βαζηδφκελνο ζε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ νκίινπ Edita Food Industries ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζε 

δηεξεχλεζε απφ πιεπξάο ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, ησλ λνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεξκαηηζκνχ 

ζχκβαζεο «παξαγσγήο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ» πνπ δηαηεξεί κε ηνλ ειιεληθφ φκηιν 

Chipita απφ ην έηνο 2011, αμίαο $150.000 εηεζίσο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αηηία γηα 

ηελ ελ ιφγσ δηεξεχλεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Edita, «δελ ηεο 

έρεη έθηνηε πξνζθεξζεί νηαδήπνηε ηερληθή ζηήξημε απφ ηνλ ειιεληθφ φκηιν, ελψ ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε έρεη θαηαζηεί πξαθηηθά άθπξε ήδε απφ ην έηνο 2016». εκεηψλεηαη φηη ε Edita 

απνηειεί ηελ θνξπθαία αηγππηηαθή βηνκεραλία παξαγσγήο ζλαθ, πνπ ηδξχζεθε πξν 

εηθνζαεηίαο κε ζπλεπελδπηή, ηφηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ Chipita  
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ηα 350 MW ε παξαγωγηθή δπλακηθόηεηα ηνπ ειηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Benban 

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε παξαγσγηθή ελεξγεηαθή ηζρχο ηνπ ππφ 

θαηαζθεπή γηγαληηαίνπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή Benban ηεο Άλσ Αηγχπηνπ 

έθζαζε ηνλ Ηνχιην ηα 350 MW. εκεηψλεηαη φηη ην ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban,  

ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο ηζρχνο κεηαμχ 1,6 θαη 1,8 GW –φηαλ νινθιεξσζεί- ζα απνηειεί 

απφ ηα κεγαιχηεξα ειηαθά ζπγθξνηήκαηα παγθνζκίσο θαη θαηαζθεπάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

“Feed-in-Tariff” Program (ζπζηήκαηνο πιεξσκήο απφ ην θξάηνο ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο ζηνπο ηδηψηεο ζε εγγπεκέλεο ηηκέο). Σν κεγάιν ελεξγεηαθφ έξγν ηνπ Benban, 

ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο κεηαμχ $2 θαη $3 δηζ., απνιακβάλεη δηεζλνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο (κε θεθάιαηα $653 εθαη.), ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD, κε θεθάιαηα $500 εθαη.), θαζψο επίζεο θαη επελδπηηθψλ εγγπήζεσλ 

απφ ην ζπγαηξηθφ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο «Πνιπκεξή Οξγαληζκφ Δγγχεζεο 

Δπελδχζεσλ» (MIGA).  

χκθσλα κε ηηο σο άλσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, εθηηκάηαη φηη ην ζπγθξφηεκα Benban δηαζέηεη 

ζήκεξα ζε πιήξε ιεηηνπξγία 4 κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπ νκίινπ Solar 

Installer, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 200 MW, θαζψο θαη αθφκε 3, ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

δηαρεηξίδνληαη δηάθνξνη ηδησηηθνί φκηινη (Infinity Solar, TAQA Arabia, Alcazar θαη FAS 

Energy), δπλακηθφηεηαο 50 MW εθάζηε. Όπσο ζεκείσζε εμάιινπ ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν γεξκαληθφο φκηινο ΑΠΔ Ib Vogt αλαθνίλσζε φηη έρεη μεθηλήζεη ηελ 

εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηξηψλ κνλάδσλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ζπγθξφηεκα Benban, 
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ζπλδπαζκέλεο δπλακηθφηεηαο 166,5 MW. εκεηψλεηαη φηη ε Ib Vogt έρεη ήδε μεθηλήζεη, ην 

Μάξηην 2018, ηε ιεηηνπξγία ειηαθήο κνλάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκηιν Infinity Solar.    

 

Η ηζξαειηλή Αξρή Αληαγωληζκνύ εγθξίλεη ηελ εμαγνξά αγωγνύ EMG γηα κεηαθνξά 

θ/α πξνο ηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 31/7 ε ηζξαειηλή Αξρή Αληαγσληζκνχ έδσζε ην 

«πξάζηλν θσο» ζηνπο εηαίξνπο ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ Tamar θαη Leviathan, 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα εμαγνξάζνπλ αγσγφ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηηξέςνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ αγσγφ θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

«παίθηεο» πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ 

έγθξηζε αθνξά ηελ εμαγνξά ηνπ –ελ κέξεη ππνζαιάζζηνπ- αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ East 

Mediterranean Gas (EMG) πνπ ζπλδέεη ην Ηζξαήι κε ηελ Αίγππην απφ ηνπο δχν εηαίξνπο 

ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ, ηεο ακεξηθαληθήο Noble Energy θαη ηεο ηζξαειηλήο Delek 

Drilling, ε νπνία έρεη δξνκνινγεζεί ήδε απφ ην επηέκβξην ηνπ 2018, ζην πιαίζην ηεο 

ζπκθσλίαο –απφ ηηο αξρέο ηνπ 2018- γηα εμαγσγή ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην 

ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο, αμίαο $15 δηζ. Ζ ηζξαειηλή Αξρή Αληαγσληζκνχ 

ππνρξέσζε επίζεο ηνπο δχν αλσηέξσ νκίινπο λα είλαη έηνηκνη πξνο κειινληηθή 

«αληαιιαγή» (“swap”) ζπκθσληψλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο Αηγχπηηνο πξνκεζεπηήο θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε αεξίνπ ζε 

Ηζξαειηλνχο πειάηεο ηνπ. Ζ ηζξαειηλή Αξρή επηθπιάρζεθε λα επαλεμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε 

θαηφπηλ δεθαεηίαο. 

 

Η BP ζα μεθηλήζεη ην 2020 ηελ παξαγωγή θ/α από ην θνίηαζκα Baltim 

χκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο αεξίνπ (EGAS), ν βξεηαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθφο πεηξειατθφο φκηινο British Petroleum (BP) ζηνρεχεη λα 

μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην λνηηνδπηηθφ θνίηαζκα ηνπ Baltim (Baltim 

South West), ζην αλαηνιηθφ Γέιηα ηνπ Νείινπ, έσο ηα κέζα ηνπ 2020, κε πνζφηεηεο 

πεξίπνπ 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, ζηελ παξνχζα θάζε δηεμάγνληαη 

εξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηηάζκαηνο (δηάλνημε ζπλνιηθά 6 θξεάησλ θαη θαηαζθεπή 

πισηήο πιαηθφξκαο) θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο $380 

εθαη., γηα ηε κεηαθνξά ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ ζηε κνλάδα θαηεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή 

Abu Madi. εκεηψλεηαη φηη ε αλαθάιπςε θπζηθνχ αεξίνπ ζην λφηην θνίηαζκα ηνπ Baltim 

αλαθνηλψζεθε απφ ηελ BP ηνλ Ηνχλην 2016. Ο φκηινο BP θαηέρεη κεξίδην 50% ζηελ πεξηνρή 

παξαρψξεζεο ηνπ λνηίνπ Baltim, ελψ ην ππφινηπν 50% αλήθεη ζηε ζπγαηξηθή ηνπ ηηαιηθνχ 

ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ ζηελ Αίγππην, IEOC. Σα θξέαηα ζην ελ ιφγσ θνίηαζκα έρνπλ 

δηαλνηρζεί απφ ηελ Petrobel, πνπ είλαη θνηλνπξαμία ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο 

πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηεο IEOC. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ηα $3,34 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ην Μάην 2019 

Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην Μάην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 24,6% ζε 

εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,34 δηζ. έλαληη $4,42 δηζ. ην Μάην 2018, θαζψο επίζεο θαηά 

13,7% ζε κεληαία βάζε, έλαληη $3,87 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019. Καηά ηελ CAPMAS, νη 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ην Μάην θαηά 1,6% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $2,68 

δηζ., θπξίσο ιφγσ ησλ απμήζεσλ ζηηο εμαγσγέο ιηπαζκάησλ (+27,5%), εηνίκσλ ελδπκάησλ 

(+2,8%) θαη πιαζηηθψλ (+33,8%). Απφ ηελ άιιε, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ην 

Μάην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14,8% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $6,01 δηζ. έλαληη $7,06 

δηζ. ην Μάην 2018, θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ (-32,3%), 

πιαζηηθψλ (-1,6%) θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ (-13,6%). 
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Μείωζε ηωλ εγρώξηωλ πωιήζεωλ νρεκάηωλ ην 1
ν
 εμάκελν 2019 

χκθσλα κε λεφηεξα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(Automotive Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο κεησκέλεο θαηά 6,7% ζε εηήζηα βάζε, 

ζην επίπεδν ησλ 74.084 κνλάδσλ, έλαληη 79.474 κνλάδσλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. 

Καηά ηνλ AMIC, νη πσιήζεηο εγρψξηα θαηαζθεπαζκέλσλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ 

κεησκέλεο θαηά 11,6% ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην εμάκελν 2018, ελψ εθείλεο εηζαγφκελσλ 

εκθαλίζηεθαλ επίζεο κεησκέλεο θαηά 1,7%. Οη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ην 

εμάκελν 2019 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 11% ζε εηήζηα βάζε, ζηηο 51.311 κνλάδεο, 

ελψ νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 4% θαη θνξηεγψλ θαηά 3%.   

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο νκνζπνλδίαο Αηγππηίσλ αληηπξνζψπσλ απηνθηλήησλ, θχξηα 

αηηία γηα ηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά ππήξμε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ζπλζεθψλ απηήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο εμάιεηςεο ησλ 

δαζκψλ ζηα εηζαγφκελα απφ ηελ Δ.Δ. νρήκαηα, ε νπνία σο γλσζηφλ δελ νδήγεζε ζε 

αλάινγεο κεηψζεηο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο θαη είρε σο επίπησζε ηε δηνξγάλσζε 

ζεηξάο εθζηξαηεηψλ απνρήο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο αγνξέο (“boycott”) λέσλ 

απηνθηλήησλ απφ ην θνηλφ. Δπίζεο, σο πξφζζεηα ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αγνξάο 

απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

αλσηέξσ νκνζπνλδίαο ε αλαηίκεζε –κε δηαθπκάλζεηο σζηφζν- ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο 

έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, αιιά θαη ε εμαγγειία εθπηψζεσλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 

απηνθηλήησλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ πξφζζεηε αζηάζεηα ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ εηζαγνκέλσλ 

νρεκάησλ θαη νδήγεζαλ αξθεηνχο θαηαλαισηέο λα πεξηκέλνπλ έσο φηνπ ζηαζεξνπνηεζνχλ 

νη ηηκέο. 

 

Γηαηεξείηαη θαη ηνλ Αύγνπζην ε ηειωλεηαθή ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ γηα βαζηθά αγαζά 

Ζ Αίγππηνο δηαηεξεί ηελ ηεισλεηαθή ηεο ηζνηηκία ζηαζεξή ζηηο 16 ιίξεο αλά δνιιάξην γηα 

ζηξαηεγηθά θαη βαζηθά αγαζά κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν δηαηήξεζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα κε 

βαζηθά ή πνιπηειή πξντφληα ζε EGP16,7703 αλά δνιιάξην. Ζ Αίγππηνο άξρηζε λα 

θαζνξίδεη κεληαία ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, κεηά απφ ηελ 

απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα ζέζεη ζε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ηελ αηγππηηαθή ιίξα ην 

Ννέκβξην ηνπ 2016. Όπσο πάλησο δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ην αξγφηεξν 

απφ ην ηέινο Ννεκβξίνπ ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην γηα ηα κε βαζηθά αγαζά 

πξφθεηηαη λα απμεζεί ζε επίπεδα πιεζίνλ ησλ EGP18 αλά δνιιάξην. 

 

ηα $802 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγωγέο ελδπκάηωλ ην ελλεάκελν 2019 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ελλεακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $802 εθαη., έλαληη $768 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε 4,4%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ -πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ 

ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά 19% ζε εηήζηα βάζε, ζε $450 εθαη. ην ελλεάκελν 2019, ελψ νη 

εμαγσγέο πξνο αξαβηθέο ρψξεο απμήζεθαλ θαηά 40%, ζε 40 εθαη.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

πκθωλία ζπκπαξαγωγήο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Δθβηνκεράληζεο κε νπγγξηθό 

όκηιν 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab 

Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, 

ππέγξαςε ηελ 1
ε
/8 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νπγγξηθφ φκηιν Tungsram, κε αληηθείκελν 

ηε ζπκπαξαγσγή εηδψλ θσηηζκνχ δξφκσλ θαη άιισλ θσηηζηηθψλ εηδψλ, ζηελ Αίγππην. Σν 

ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ νπγγξηθφ φκηιν ζηνλ AOI, 

κε ζηφρν ηε ζπκπαξαγσγή θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο 

ιακπηήξεο “LED”, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ δξφκσλ θαη εηδψλ «έμππλνπ» θσηηζκνχ γηα ηηο ππφ 
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θαηαζθεπή λέεο, πξνσζεκέλεο ηερλνινγίαο, πφιεηο (“smart cities”).  Όπσο ηφληζε ν 

επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, «ηα πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη κε βάζε ηε ζπκθσλία 

καο κε ηελ Tungsram αθ’ ελφο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ, αθ’ 

εηέξνπ δε ζα εμάγνληαη ζε αθξηθαληθέο θαη επξσπατθέο αγνξέο».   

 

Ννκηθή δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή δαζκώλ ζηηο εηζαγωγέο ραιπβνπξγηθώλ 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, λνκηθή δηακάρε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη μεζπάζεη ζηελ Αίγππην, ζε 

ζπλέρεηα ηεο επηβνιήο, απφ ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & 

ράιπβα, βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ Ηνχιην, ην αηγππηηαθφ δηνηθεηηθφ 

δηθαζηήξην ζην νπνίν είραλ πξνζθχγεη νη ζηγφκελεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηηο εηζαγσγέο εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή ηειεηνπνηεκέλνπ 

ράιπβα νπιηζκνχ, αθχξσζε κε απφθαζή ηνπ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ην 

Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην απέξξηςε ηηο εθέζεηο πνπ άζθεζαλ νη κεγάιεο, 

θαζεηνπνηεκέλεο ραιπβνπξγίεο ηεο ρψξαο (ζπγθεθξηκέλα –θαηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- νη 

Suez Steel, Ezz Steel, El Marakby Steel θαη Kandil Steel, νη νπνίεο επξίζθνληαλ «πίζσ» απφ 

ηελ απφθαζε επηβνιήο δαζκψλ), δεηψληαο ηελ επαλαθνξά ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηα 

ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα. Όπσο αλέθεξε ζηηο 8/8 ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, εηδηθφ λνκηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα ηεο δηνίθεζεο (Board of State 

Commissioners) ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ εμέδσζε –κε δεζκεπηηθή- γλσκνδφηεζε δηα ηεο 

νπνίαο δηθαηψλεη ην αξρηθφ κέηξν ηεο επηβνιήο ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ απφ ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηηο 17/8 ην Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ζα 

ζπδεηήζεη επί ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ αλσηέξσ ζψκαηνο. 

 

Δγθαηλίαζε λέαο κνλάδαο ιηπαζκάηωλ από ηνλ Αηγύπηην Πξόεδξν ζηελ Ain Sokhna 

ηηο 7/8, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε λέν κεγάιν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα 

παξαγσγήο θσζθνξηθψλ θαη ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ  νπέδ. Σν ελ ιφγσ ζπγθξφηεκα, ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ El-Nasr Company for 

Intermediate Chemicals (NCIC), απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηε Β. Αθξηθή, κε 

εηήζηα δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο 500 ρηι. ηφλσλ αθαηέξγαζηνπ ζείνπ θαη 2 εθαη. ηφλσλ 

αθαηέξγαζηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο. Σν ζπγθξφηεκα εθηείλεηαη ζε 400 feddans (1 feddan = 

4.200 ηεηξ. κέηξα) θαη πεξηιακβάλεη 9 εξγνζηάζηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην γεξκαληθφ φκηιν Thyssenkrupp, κε εθηηκψκελν θφζηνο $1 δηζ. 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηωλ γξακκώλ κνλήο ηξνρηάο 

ηηο 5/8, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ (ζπγθεθξηκέλα ε Δζληθή Αξρή εξάγγσλ – 

NAT) ππέγξαςε κε ηνλ φκηιν θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ Bombardier, ζχκβαζε δηάξθεηαο 30 

εηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ δχν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ ηα 

αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ηα δπηηθά 

πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ κεηαμχ ηνπο, κήθνπο 52 ρικ. θαη 42 ρικ., αληίζηνηρα, δεκηνπξγψληαο 

ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα απφ ηελ πεξηνρή 6
th

 of October City έσο ηε λέα πξσηεχνπζα. 

εκεηψλεηαη φηη ήδε ηνλ πεξαζκέλν Μάην, ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε επηιέμεη σο 

«πξνηηκψκελν» κεηνδφηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπκβαηηθήο αμίαο €3 δηζ.,  ηελ 

θνηλνπξαμία ηνπ νκίινπ Bombardier κε ηνπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο 

Orascom Construction θαη Arab Contractors.  

 

ηα $5,9 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ ην νηθνλνκηθό έηνο 2018/19 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα έζνδα ηεο 

Γηψξπγαο νπέδ θαηέγξαςαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 5,4%, 

αλεξρφκελα ζε $5,9 δηζ., έλαληη $5,6 δηζ. ην έηνο 2017/18. 
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί επηβνιήο λέωλ αεξνπνξηθώλ ηειώλ 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην ηέινο Ηνπιίνπ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Younes Hamed, εμέδσζε απφθαζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα, δηα ηεο νπνίαο επηβάιινληαη, απφ ηηο 15/11 ηξέρνληνο έηνπο, λέα ηέιε 

ζηηο αλαρσξήζεηο απφ ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα, ηφζν γηα εγρψξηεο, φζν θαη γηα δηεζλείο 

πηήζεηο. Σα δεκνζηεχκαηα θάλνπλ ιφγν πεξί ηειψλ χςνπο $25 γηα ηνπο επηβάηεο φισλ ησλ 

πηήζεσλ, θαζψο θαη πξφζζεησλ ηειψλ χςνπο $5 γηα επηβάηεο εγρψξησλ πηήζεσλ, αιιά θαη 

επηπξφζζεησλ ηειψλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο αεξνδξφκηα. χκθσλα κε 

ηνλ Σχπν, ηα ελ ιφγσ ηέιε ζα εηζπξάηηνληαη είηε ζε δνιιάξηα, ή ζην ηζφπνζφ ηνπο ζε 

εγρψξην ή μέλν λφκηζκα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ζρεηηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ πξνζγείσζεο θαη ζηάζκεπζεο ησλ αεξνζθαθψλ θαηά 15%. 

Ωο βαζηθή αηηία γηα ηελ επηβνιή ησλ λέσλ ηειψλ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Σχπν ε αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζηα αηγππηηαθά 

αεξνδξφκηα. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, νη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο απφ ηηο απμήζεηο 

ησλ ηειψλ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ γηα ηηο πηήζεηο ηνπο πξνο Αίγππην. 

 

Οη Τπνπξγνί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο & Σνπξηζκνύ εγθαηληάδνπλ λέν ηεξκαηηθό ζηαζκό 

ζην αεξνδξόκην ηεο Hurghada   

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, νη Τπνπξγνί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη Σνπξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ 

εγθαηλίαζαλ λέν επηβαηηθφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ δεκνθηινχο 

ηνπξηζηηθνχ ζέξεηξνπ ηεο Hurghada, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Ζ πξφζθαηε σο άλσ 

επέθηαζε απμάλεη ηε δπλακηθφηεηα ππνδνρήο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Hurghada ζηνπο 7,5 

εθαη. επηβάηεο ζε εηήζηα βάζε, ψζηε απηή λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηαξθψο απμαλφκελα 

επίπεδα ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Ο λένο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο δηαζέηεη 11 

πχιεο αλαρσξήζεσλ κε θπζνχλα, θαζψο θαη 9 πχιεο εμφδνπ πξνο αεξνζθάθε κε ηε ρξήζε 

ιεσθνξείσλ. Δπίζεο, ην λέν θηίξην δηαζέηεη 72 γθηζέ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ θαη απνζθεπψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν θχξηνο φγθνο αθίμεσλ ζην αεξνδξφκην ηεο Hurghada πξνέξρεηαη απφ ην 

Κάηξν, ελψ ην αεξνδξφκην ππνδέρεηαη επίζεο πιεζψξα πηήζεσλ charter απφ πνιιέο 

πξνειεχζεηο, θπξίσο επξσπατθέο θαη εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ 40 αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο. Δπηπιένλ, ην αεξνδξφκην ηεο Hurghada εμππεξεηεί θαη ηνπο γεηηνληθνχο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, El Gouna, Sahl Hasheesh, Safaga θαη El 

Qusayr. 

 

Η Αίγππηνο ζηνρεύεη ηνπο 12 εθαη. ηνπξίζηεο ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ επηθαινχληαη αηγππηηαθέο θπβεξλεηηθέο 

πεγέο, ζηφρν ηεο Αηγχπηνπ απνηειεί ε πξνζέιθπζε 12 εθαη. μέλσλ ηνπξηζηψλ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20, έλαληη 11,3 εθαη. ηνπξηζηψλ πνπ αθίρζεθαλ ζηε ρψξα ην 2018 θαη 

8,3 εθαη. ην 2017. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα επηηχρεη εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 11%. Παξάιιεια, ζηνρεχεη λα απμήζεη ην ζσξεπηηθφ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ 

ηνπξηζηψλ ζε μελνδνρεία ζηε ρψξα, ζην επίπεδν ησλ 127 εθαη., έλαληη 113 εθαη. 

δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19). 

 


