
   

 

 

 

 

 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Οσκρανία και οι επιπτώσεις στις εισαγωγές σιτηρών, στον 

ενεργειακό τομέα και στον τοσρισμό της Αιγύπτοσ. Αρτικές εκτιμήσεις – ταρτογράυηση 

παρούσας κατάστασης 
 

Καζψο ηα βιέκκαηα φινπ ηνπ θφζκνπ είλαη ζηξακκέλα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, φπνπ βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε ε «εηδηθή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε» ζηελ Οπθξαλία, φπσο ηελ νλφκαζε ν Ρψζνο 

Πξφεδξνο Βιαληηκίξ Πνχηηλ, ε Αίγππηνο παξαθνινπζεί ζηελά θαη κε κεγάιε αλεζπρία ηηο ηξαγηθέο 

εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην νπθξαληθφ έδαθνο, θαη κειεηά ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο ηεο Αηγχπηνπ.  

Απφ πιεπξάο καο θαη ζχκθσλα κε επίζεκα δεκνζηεχκαηα ζε εγρψξην ηχπν, αιιά θαη απφ 

πιεξνθφξεζε ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ, επηζεκαίλνπκε ηηο θάησζη αξρηθέο εθηηκήζεηο: 

Επιπτώσεις στις εισαγωγές σιτηρών και την επισιτιστική ασυάλεια 

Η Αίγππηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ζηηεξψλ ζηνλ θφζκν, κε ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 

13 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο, κε ην ζηηάξη λα θαηέρεη ηε ζέζε ζηξαηεγηθνχ εκπνξεχκαηνο ζην 

αηγππηηαθφ θαιάζη ηξνθίκσλ (staple foods). Πέξπζη, ην 2021, ε Αίγππηνο εηζήγαγε ην 50% ησλ 

αλαγθψλ ηεο ζε ζηηάξη απφ ηε Ρσζία θαη ην 30% απφ ηελ Οπθξαλία. 

Η εμάξηεζε ηεο Αηγχπηνπ απφ ην ξσζηθφ θαη ην νπθξαληθφ ζηηάξη νθείιεηαη ζε δχν βαζηθνχο 

παξάγνληεο: Πξψηνλ, ην ζηηάξη απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο θνζηίδεη 10% ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο 

ηηκέο παγθνζκίσο, θαη δεχηεξνλ, νη εθείζελ απνζηνιέο ρξεηάδνληαη 10 εκέξεο γηα λα θηάζνπλ ζηηο 

αηγππηηαθέο αθηέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο απνζηνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ΗΠΑ νη νπνίεο 

ρξεηάδνληαη 24 εκέξεο θαη απφ ηελ Αξγεληηλή, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη 28 εκέξεο. 

Πξνηνχ ε θξίζε κεηαηξαπεί ζε πφιεκν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνεηνηκαδφηαλ γηα θάζε 

ελδερφκελν, θαζψο εθηφο απφ ην θφζηνο κεηαθνξάο, ε θξίζε Ρσζίαο-Οπθξαλίαο ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ γεληθά, δεδνκέλνπ φηη εγρσξίσο ππνινγίδεηαη φηη ε ελέξγεηα απνηειεί ην 33% ηνπ 

θφζηνπο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ο ππνπξγφο Γεσξγίαο El-Sayed El-Qusseir δηαβεβαηψλεη φηη ε 

εγρψξηα θαιιηέξγεηα ζηηαξηνχ απμάλεηαη, κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε ζηηαξηνχ λα απμάλεηαη απφ 3,1 

εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ην 2018/2019 ζε πεξίπνπ 3,6 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ζήκεξα, ελψ 

πξνβιέπεηαη ζπλνιηθή παξαγσγή πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα ηφλνπο γηα ην ηξέρνλ έηνο 2022.  

Δπηπιένλ, ε νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηαπνζεθψλ αχμεζε ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο απφ 1,2 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζε 3,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο.  

Ο Τπνπξγφο Δθνδηαζκνχ θαη Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ δήισζε φηη ηα απνζέκαηα ζηηαξηνχ ηεο 

Αηγχπηνπ επαξθνχλ γηα 4 κήλεο, πξνζζέηνληαο φηη ε πεξίνδνο εγρψξηαο ζπγθνκηδήο ζίηνπ πνπ 

μεθηλά ηνλ Απξίιην ζα παξάγεη ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηφλνπο, δεκηνπξγψληαο έλα ζηξαηεγηθφ 

απφζεκα ζηηαξηνχ ηθαλφ λα θαιχςεη ηελ θαηαλάισζε γηα ην 2022. Σν 2021, ε Αίγππηνο εηζήγαγε 

5,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζηηαξηνχ, ελψ πάλσ απφ 3,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο παξάγνληαη εγρψξηα, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην ππνπξγείν αλεθνδηαζκνχ ηνλ πεξαζκέλν 

Γεθέκβξην. Σν ππνπξγείν πξνβιέπεη φηη νη εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ηεο Αηγχπηνπ γηα ην 2022 ζα 

κεησζνχλ ζηνπο 5,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Ο ππνπξγφο 

ζεκείσζε φηη ηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ζε θαζφιηα, ιάδη, θξέαο θαη πνπιεξηθά ζα 

δηαξθέζνπλ επίζεο γηα 3, 5,5 θαη 8,5 κήλεο αληίζηνηρα. Σα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα δάραξεο ζα 

δηαξθέζνπλ γηα 4,5 κήλεο, ελψ ηα απνζέκαηα ξπδηνχ, ζηα νπνία ε Αίγππηνο έρεη επηηχρεη 

απηάξθεηα, δηαξθνχλ γηα 6,5 κήλεο. 
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Η Αίγππηνο, ζε κηα πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηζαγσγψλ ζηηεξψλ, δέρηεθε ηνλ πεξαζκέλν 

Γεθέκβξην πξνζθνξέο γηα ζηηάξη απφ ηε Γαιιία, αγνξάδνληαο ιίγν πεξηζζφηεξνπο απφ 300.000 

ηφλνπο πνπ ζα παξαδνζνχλ ηνλ ηξέρνληα κήλα, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηεο Γεληθήο Αξρήο 

Πξνκήζεηαο Δκπνξεπκάησλ. 

εκαληηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ηεο Αηγχπηνπ απνηειεί ε επηδφηεζε 

ηξνθίκσλ θαη εηδηθφηεξα ε επηδφηεζε ηνπ ςσκηνχ, θαζψο ε αηγππηηαθή πίηα ζεσξείηαη βαζηθφ 

δηαηξνθηθφ πξντφλ γηα ηνλ εγρψξην πιεζπζκφ. Καηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 2021/2022, νη 

επηδνηήζεηο γηα ηξφθηκα αλέξρνληαη ζε 87 δηζεθαηνκκχξηα EGP (€ 1,5 δηζ), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 3,5% ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη 50 δηζεθαηνκκχξηα 

EGP (€ 877 εθ.) γηα επηδνηήζεηο ςσκηνχ θαη 37 δηζεθαηνκκχξηα EGP (€ 649 εθ.) γηα άιιεο 

επηδνηήζεηο ηξνθίκσλ. Η αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζηηαξηνχ αλακέλεηαη λα επηβαξχλεη θαηά 12 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP (€ 210 εθ.) ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. χκθσλα κε επίζεκεο ζηαηηζηηθέο, 

πεξηζζφηεξνη απφ 72 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηελ Αίγππην επί ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 102 

εθαηνκκπξίσλ,   επσθεινχληαη απφ επηδνηήζεηο γηα ςσκί θαη εκπνξεχκαηα. Μφιηο ηελ πεξαζκέλε 

εβδνκάδα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηβεβαίσζε φηη ζα απμήζεη ηελ ηηκή ησλ επηδνηνχκελσλ 

κεξίδσλ ςσκηνχ –πνπ πσινχληαη γηα 5 πηάζηξεο (ππνδηαίξεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο ίζε κε € 

0,0002) γηα πάλσ απφ 30 ρξφληα– αιιά ζα θξνληίζεη λα κελ επεξεαζηνχλ νη πην άπνξνη θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη πνιίηεο. 

 

Επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Αηγχπηνπ εμέηαζε ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ηεο θξίζεο ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ, θαζψο ε αχμεζε ζα αζθήζεη πίεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε Αίγππηνο έρεη απμήζεη ηηο ηηκέο ηεο βελδίλεο αξθεηέο θνξέο, ε ηειεπηαία απφ 

ηηο νπνίεο ήηαλ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Απηφκαηεο 

Σηκνιφγεζεο Καπζίκσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηξεηο κήλεο. 

Η θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο ησλ επηδνηνχκελσλ πεηξειαηνεηδψλ ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, πξνρσξά ζε ζρέδην γηα κεηαηξνπή ησλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε θηλεηήξεο κε 

θπζηθφ αέξην. 

Ωο γλσζηφλ ε Ρσζία είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, θαη εμήγαγε 

πεξηζζφηεξα απφ 40 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) θαη 

πάλσ απφ 197 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ αγσγψλ ην 2020. Με ην 40% πεξίπνπ 

ησλ αλαγθψλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξψπεο λα πξνέξρεηαη απφ ηε Ρσζία, ε θξίζε Ρσζίαο-

Οπθξαλίαο απνηειεί άκεζε απεηιή γηα ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

φρη κφλν. 

Η Αίγππηνο, ε νπνία πέηπρε απηάξθεηα ζε θπζηθφ αέξην ην 2018 κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηεξαζηίνπ 

θνηηάζκαηνο Zohr, ζρεδηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ζηελ Δπξσπατθή ήπεηξν, θαζψο ε 

ηειεπηαία θαίλεηαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηα άιια νξπθηά θαχζηκα. Η Αίγππηνο δηαζέηεη ηελ 

ππνδνκή γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαρείξηζε θπζηθνχ αεξίνπ, κε θχξην δίθηπν αγσγψλ κήθνπο 

7.000 ρηιηνκέηξσλ, θαζψο θαη δίθηπν δηαλνκήο 31.000 ρηιηνκέηξσλ θαη 29 κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

αεξίνπ, εθηφο απφ ηηο δχν εγθαηαζηάζεηο LNG, ζην Idku θαη ζηελ Damietta. Σνλ πεξαζκέλν 

Γεθέκβξην, ν ππνπξγφο Πεηξειαίνπ Tarek El-Molla είρε αλαθέξεη ζην πξαθηνξείν Reuters φηη νη 

εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ θπκαίλεηαη ζηα 1,6 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα ηελ εκέξα (bcf/d) απφ 

ηνπο δχν ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ. 



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

___________________________________________________________________________ 
ειίδα 3 απφ 3 

 

 

Επιπτώσεις στην τοσριστική αγορά της Αιγύπτοσ 

Η Αίγππηνο βαζίδεηαη ζηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ σο δσηηθήο ζεκαζίαο πεγή ζπλαιιάγκαηνο κε 

ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία λα αληηπξνζσπεχεη ην 15% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 

(ΑΔΠ) πξηλ απφ ηελ παλδεκία. Η Αίγππηνο ζεκείσζε ζηαδηαθή αλάθακςε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν, κε ηε ρψξα λα ειπίδεη λα επηηχρεη πιήξε αλάθακςε θέηνο. 

Με ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο θχξηνπο εμαγσγείο ηνπξηζηψλ ζηελ 

Αίγππην, ε θξίζε Ρσζίαο-Οπθξαλίαο δχλαηαη λα επηθέξεη ζνβαξφ πιήγκα ζηνλ αηγππηηαθφ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Η Οπθξαλία απνηειεί ζεκαληηθφ εμαγσγέα ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηελ 

Κξαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο Οπθξαλίαο, νη Οπθξαλνί πνιίηεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ 14,7 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ ην 2021. Οη δχν θνξπθαίνη 

πξννξηζκνί ήηαλ ε Σνπξθία, ε νπνία δέρηεθε ην 28% ησλ Οπθξαλψλ ηνπξηζηψλ θαη ε Αίγππηνο 

πνπ δέρηεθε ην 21%. Οη Οπθξαλνί, απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξέζβε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Αίγππην Yevhen Mykytenko ηνλ 

πεξαζκέλν Ννέκβξην, πνπ ηφληζε φηη ε Οπθξαλία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ 

ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα αηγππηηαθά ζέξεηξα. Απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2020 έσο ηνλ Ινχιην 

ηνπ 2021, 1,2 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο Οπθξαλίαο επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην. Σν 2019, πξηλ απφ 

ηελ παλδεκία, πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην Οπθξαλνί, ζε ζχλνιν 13 εθ. ηνπξηζηψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο, 

πέξαζαλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ Αίγππην, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 11,5% ησλ ηνπξηζηψλ 

ζηελ Αίγππην. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πεξηζζφηεξνη ζην αξκ Δι έηρ θαη ηε Υνπξγθάληα, νη 

ηνπξίζηεο απφ ηελ Οπθξαλία ήηαλ 40.000 αλά εβδνκάδα, ελψ ηψξα έρνπλ κεησζεί ζε  6.000 έσο 

8.000. 

2. Αλαθνξηθά κε ηα ηνπξηζηηθά ξεχκαηα απφ ηελ Ρσζία, πεξηζζφηεξνη απφ 700.000 Ρψζνη 

ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηελ Αίγππην πέξπζη, φπσο δήισζε ν Ρψζνο πξέζβεο ζηελ Αίγππην 

Γθεφξγθη Μπνξηζέλθν. Οη αηγππηηαθέο πφιεηο - ζέξεηξα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, αξκ Δι έηρ θαη 

Υνπξγθάληα ππνδέρηεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην ηηο πξψηεο απεπζείαο πηήζεηο απφ ηε Μφζρα, 

κεηά απφ έλα δηάιεηκκα κεηαμχ 2015 θαη 2021 ιφγσ ηεο γλσζηήο ζπληξηβήο ξσζηθνχ αεξνπιάλνπ 

πάλσ απφ ην ηλά. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πεξηζζφηεξνη απφ 20.000 Ρψζνη ηνπξίζηεο αλά 

εβδνκάδα  εξρφληνπζαλ ζην αξκ Δι έηρ θαη ηε Υνπξγθάληα, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα σζηφζν 

είραλ κεησζεί ζε 10.000. 

 


