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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-15/6/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Νέα πηψζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ζηα $36 δηζ. ην Μάην 2020 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέινο Μαΐνπ 

2020 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο θαηέγξαςαλ –γηα ηξίηε ζπλερή θνξά, έπεηηα απφ 

14 κήλεο πξνεγνχκελεο ζπλερνχο αλφδνπ έσο ην Φεβξνπάξην 2020- ειαθξφηεξε απηή ηε θνξά 

κεληαία πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ $1,04 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $36 δηζ., έλαληη $37,04 δηζ. ηνλ 

Απξίιην, $40,11 δηζ. ην Μάξηην, $45,51 δηζ. ην Φεβξνπάξην θαη $45,46 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2020, 

αληίζηνηρα. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο είραλ θαηαγξάςεη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2018, ηνπ 2019 θαη ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 2020 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά 

επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, ππεξβαίλνληαο ηα $45 δηζ., ελψ ζηε ζπλέρεηα, 

θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν βαίλνπλ κεηνχκελα θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο θάιπςε έθηαθησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία θνξσλντνχ. Γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ην Μάην 2019 

αλέξρνληαλ ζε $44,27 δηζ.  

 

Γειψζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην πιαίζην ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21), ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία θνξσλντνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνο ηα 

θάησ αλαζεψξεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ θαηά ην ηξέρνλ έηνο (2019/20) ζην επίπεδν ηνπ 4% 

έλαληη ζηφρνπ 5,8% πξηλ ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, δεδνκέλνπ φηη ε θξίζε έρεη πξνθαιέζεη 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαηά πεξίπνπ EGP130 δηζ. Ζ σο άλσ εθηίκεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμε απφ πξνεγνχκελεο θπβεξλεηηθέο 

εθηηκήζεηο πνπ έθεξλαλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζε κεηαμχ 2% θαη 3,5% ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. 

Ο θ. Maait δηεπθξίληζε φηη ηα θξαηηθά έζνδα ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο εκθαλίδνληαη 

κεησκέλα θαηά πεξίπνπ EGP124 δηζ., σο απνηέιεζκα ηεο θάζεηεο πηψζεο ηνπ επηπέδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ζε πιεζψξα νηθνλνκηθψλ θιάδσλ. χκθσλα κε ηνλ θ. Maait, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε έρεη ήδε εθηακηεχζεη ζπλνιηθά θνλδχιηα EGP63 δηζ. απφ ην παθέην «δηάζσζεο» ηεο 

νηθνλνκίαο, χςνπο EGP100 δηζ., πνπ αλήγγεηιε ν Πξφεδξνο ηεο ρψξαο, θ. Al Sisi ηνλ πεξαζκέλν 

Μάξηην, πξνο ζηήξημε ηφζν ηνπ θιάδνπ πγείαο, φζν θαη ηεο βηνκεραλίαο, ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ απνζεκάησλ βαζηθψλ αγαζψλ, αιιά θαη ηεο θξαηηθήο Γεληθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ 

(GASC) γηα ηελ αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ζηηαξηνχ πξνο δεκηνπξγία απνζέκαηνο αζθαιείαο. 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισζε επίζεο φηη θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) νη 

θξαηηθέο δαπάλεο εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζνπλ ζε πεξίπνπ EGP1,713 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη 

δαπαλψλ EGP1,574 ηξηζ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019/20. Ο θ. Maait αλέθεξε επίζεο 

φηη ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22 είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζην επίπεδν ησλ EGP415,2 δηζ., πνπ ζεσξείηαη πσο ζα αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ΑΔΠ, κε έζνδα χςνπο EGP1,351 ηξηζ. (εθ ησλ νπνίσλ EGP1,059 ηξηζ. 

θνξνινγηθά) θαη δαπάλεο χςνπο EGP1,758 ηξηζ. (κε πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ εμππεξέηεζεο 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην επίπεδν ησλ EGP528,9 δηζ.).     

 

Πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Μάην 2020 ζε ρακειφηεξν επίπεδν ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάην 2020 αμηφινγε πηψζε ζην επίπεδν ηνπ 4,7% 

ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 5,88% ηνλ Απξίιην, 5,09% ην Μάξηην, 5,32% ην Φεβξνπάξην θαη 7,17% 

ηνλ Ηαλνπάξην, αληίζηνηρα.  Ο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ηνπ Μαΐνπ αλήιζε ζην ρακειφηεξν επίπεδφ 

ηνπ απφ ηνλ Ννέκβξην 2019 (3,63%). Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Μάην 2020 επίζεο 

αμηφινγε πηψζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 1,54% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 2,54% ηνλ Απξίιην,  

1,89% ην Μάξηην, 1,92% ην Φεβξνπάξην θαη 2,66% ηνλ Ηαλνπάξην, αληίζηνηρα. Ζ ζεκαληηθή 

πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Μάην απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αλαζηξνθή ηεο πξφζθαηεο απμεηηθήο 
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ηάζεο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Μάην 2019, ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 14,09% ζε εηήζηα βάζε.  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Νέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, κνλνεηνχο δηάξθεηαο  
ηηο 5 Ηνπλίνπ, ε Αίγππηνο θαηέιεμε ζε ζπκθσλία ζε ηερληθφ επίπεδν κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) γηα ηελ παξνρή απφ ην δεχηεξν λέαο ρξεκαηνδνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα, κέζσ “stand-by arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, κε 

θεθάιαηα χςνπο $5,2 δηζ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 19/5 έσο 5/6, ε επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο 

ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ Αίγππην, θα Ramakrishnan θαη ην επηηειείν ηεο δηεμήγαλ αιιεπάιιειεο 

δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κε αμησκαηνχρνπο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκθσλεζνχλ νη φξνη γηα ηελ έγθξηζε ηεο σο άλσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, 

επηθεληξψλνληαο ζηα κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ε Αίγππηνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ρψξαο, έπεηηα απφ ην «ρηχπεκα» πνπ απηή έρεη δερζεί εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο.  

εκεία ζηα νπνία ην ΓΝΣ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζπληζηνχλ ε ελδπλάκσζε ηνπ εγρψξηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ε ζπλέρηζε ησλ νηθνλνκηθψλ – δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, φπσο αλέθεξε ζρεηηθά ε θα Ramakrishnan, ε λέα ρξεκαηνδνηηθή 

δηεπθφιπλζε ζα ζηεξίμεη ηελ ελίζρπζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθάλεηαο ζηε ρψξα, ελψ απηή 

αλακέλεηαη επηπξφζζεηα λα δξάζεη σο «θαηαιχηεο» γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεηεο δηκεξνχο 

θαη πνιπκεξνχο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο πξνο ηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην 

δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο θαη κε άιινπο 

δηεζλείο πηζησηέο, ηφζν ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο φζν θαη ρψξεο, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ ηεο ηάμεσο ησλ $4 δηζ.  

Ζ επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ Αίγππην δήισζε φηη ε επηηεπρζείζα 

ζπκθσλία ζε ηερληθφ επίπεδν αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζην εθηειεζηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ ΓΝΣ εληφο ησλ ακέζσο πξνζερψλ εβδνκάδσλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζηηο 11 Μαΐνπ ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

(ΓΝΣ) είρε εγθξίλεη πξνεγνχκελν αίηεκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ιήςε επείγνπζαο 

ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο χςνπο $2,772 δηζ. κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ “rapid financing instrument” 

(RFI) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ 

Αίγππην. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε ιήςε λέαο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην ΓΝΣ –εθ’ φζνλ ιάβεη νξηζηηθή έγθξηζε- αλακέλεηαη λα 

εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ επελδπηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνχξγεζε ε δηεζλήο παλδεκία, φπσο 

επίζεο λα βνεζήζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο λα ειαηηψζεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαη 

εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

 

Δθηηκήζεηο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηνλ αηγππηηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

ην πιαίζην ηεο πνιχ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζαο έθζεζήο ηεο κε ηίηιν “Global Economic 

Prospects June 2020”, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά ηνλ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ ηεο αηγππηηαθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) ζε 3%, έλαληη πξνεγνχκελεο θεηηλήο ηεο 

εθηίκεζεο πνπ ηνλ έθεξλε ζην 5,9%. Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, θαίηνη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αίγππην μεθίλεζε κε εμαηξεηηθά επνίσλεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ην 

ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ε πνξεία ηεο έρεη έθηνηε δηαηαξαρζεί εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. Ζ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά φηη ν αλαπηπμηαθφο ξπζκφο ηεο Αηγχπηνπ γηα ην πξνζερέο 

νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) ζα είλαη αθφκε ρακειφηεξνο, ζην 2,1%, έλαληη πξνεγνχκελεο 

πξφβιεςήο ηεο γηα ξπζκφ αλάπηπμεο ζην 6%. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζεκαίλεη φηη ηφζν ε 

Αίγππηνο φζν θαη ηα ππφινηπα θξάηε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο 
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νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε θχξην ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 

πλέρηζε ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο ζηελ Αίγππην, αλαθνίλσζε πεξί έλαξμεο πηήζεσλ 

ηα κέζα Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε κείσζε ηηο ψξεο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ησλ θάζε είδνπο δεκνζίσλ κεηαθνξψλ, απφ ηηο 8 κκ έσο ηηο 4 πκ (αληί 5 πκ πξνεγνπκέλσο). 

Απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο εμαηξέζεθαλ θαη πάιη νη κεηαθηλήζεηο ησλ βηνκεραληθψλ 

εξγαηψλ, θαζψο θαη νη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαζψο θαη νη θαη’ νίθνλ παξαδφζεηο 

έηνηκσλ θαγεηψλ. Κιεηζηά παξακέλνπλ, ηνπιάρηζηνλ σο ην ηέινο Ηνπλίνπ, ηα θάζε είδνπο 

θέληξα δηαζθέδαζεο, ηα εζηηαηφξηα, νη δεκφζηνη ρψξνη αλαςπρήο θαη ηα πάξθα, θαζψο θαη νη 

παξαιίεο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ). Αλνηθηά παξακέλνπλ αληηζέησο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ψξαο, ηα 

ζνχπεξ κάξθεη, ηα παληνπσιεία, ηα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη ηα θαξκαθεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εθηφο εκπνξηθψλ θέληξσλ. Σα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εληφο απηψλ είλαη αλνηθηά θαζεκεξηλά κεηαμχ 6πκ θαη 6κκ. Σν ζρεηηθφ 

πξσζππνπξγηθφ δηάηαγκα αλαθέξεη φηη παξαηείλεηαη, κέρξη λενηέξαο, ε αλαζηνιή ηεο δηεζλνχο 

αεξνπνξηθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα. Θπκίδνπκε φηη νη εκπνξεπκαηηθέο 

πηήζεηο (air cargo) ζπλερίδνπλ λα δηεμάγνληαη θαλνληθά θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 3 

κελψλ. 

Ωζηφζν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ζηηο 14/6, ρσξίο λα είλαη αθφκε γλσζηέο φιεο νη 

ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ζρέδην επαλέλαξμεο ησλ δηεζλψλ επηβαηηθψλ πηήζεσλ αξρήο γελνκέλεο 

απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο πηήζεηο 

charter ζα επηηξέπνληαη απφ θαη πξνο ηηο ηξεηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

(Δξπζξάο Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά θαη Matrouh), αλάινγα βέβαηα κε ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο 

ησλ εθεί θξνπζκάησλ θνξσλντνχ σο ην ηέινο Ηνπλίνπ. Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νξηζκέλα 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ πξφθεηηαη επίζεο λα επηηξαπνχλ ηα 

αεξνπνξηθά ηαμίδηα πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ / 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην Σχπν, νη ηαμηδηψηεο πνπ ζα θζάλνπλ 

ζηελ Αίγππην κε πηήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ρψξεο κε πςεινχο αξηζκνχο θξνπζκάησλ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαγλσζηηθφ έιεγρν γηα θνξσλντφ πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο, ελψ εθείλνη 

πνπ ζα αθίθλπληαη απφ ρψξεο κε ρακειά επίπεδα εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο ζα ππνβάιινληαη 

απιψο ζε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ζηα αεξνδξφκηα θαηά ηελ άθημή ηνπο.   

Δπηπιένλ, κε απφθαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, έρεη πηνζεηεζεί δέζκε 

θηλήηξσλ πξνο εγρψξηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πνπ δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθά παθέηα πξνο ηηο 

ηξεηο αλσηέξσ πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ πνπ κπνξνχλ λα ππνδέρνληαη ηνπξίζηεο απφ ην εμσηεξηθφ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ άλεπ ρξέσζεο έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ θαη 

εθπηψζεηο ζε ηέιε ρξήζεο ππεξεζηψλ αεξνδξνκίνπ. Ο εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο EgyptAir 

αλαθνίλσζε επίζεο φηη απφ ηνλ Ηνχιην ζα μεθηλήζεη ηε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ πηήζεσλ πξνο 

αξθεηνχο πξννξηζκνχο, ην αθξηβέο πξφγξακκα ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα γίλεη γλσζηφ θαηά ην 

ακέζσο επφκελν δηάζηεκα.     

 

Σν αηγππηηαθφ θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν ζηελ 43
ε
 ζέζε παγθφζκηαο θαηάηαμεο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ην λενζχζηαην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ 

ηακείν ηεο Αηγχπηνπ (SWF) θαηέιαβε ηελ 43
ε
 ζέζε κεηαμχ 93 ζπλνιηθά, ζε παγθφζκην 

επίπεδν, αλάινγσλ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ, ζε θαηάηαμε πνπ ηεξεί ην Sovereign 

Wealth Fund Institute (SWFI). χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε, ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην SWF αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ $12 δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο 

κεξίδην 0,14% ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αλά ηνλ θφζκν θξαηηθψλ 

επελδπηηθψλ ηακείσλ. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 

πεξηιακβάλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε, ελψ ην χςνο ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ αλακέλεηαη λα θζάζεη ην επίπεδν ησλ $63 δηζ. (EGP1 ηξηζ.) εληφο πεξηφδνπ 

ηξηεηίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ηνπ SWFI θαηέρνπλ ηα θξαηηθά 

επελδπηηθά ηακεία ηεο Ννξβεγίαο (κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο $1,18 ηξηζ.), ηεο Κίλαο 

(China Investment Corporation, κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία $940 δηζ.), ηνπ Άκπνπ Νηάκπη (Abu 
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Dhabi Investment Authority, κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία $579 δηζ.) θαη ηνπ Κνπβέηη (Kuwait 

Investment Authority ($533 δηζ.). 

 

Σν αηγππηηαθφ θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν ζα ζπζηήζεη 4 ηνκεαθά ππνηακεία 

χκθσλα κε πξφζθαηεο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ αηγππηηαθνχ 

θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ SWF, θ. Soliman, ην ηακείν πξνεηνηκάδεη ηε ζχζηαζε 

ηεζζάξσλ ηνκεαθψλ ππνηακείσλ, πξνζαλαηνιηδφκελν πξνο θιάδνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

αμηφινγεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε ζπλέρεηα ηεο θξίζεο πνπ πξνθάιεζε ε δηεζλήο παλδεκία 

θνξσλντνχ. Ο θ. Soliman αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θιάδνπο πγείαο / 

θαξκαθνβηνκεραλίαο, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ logistics, θαζψο επίζεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο θ. Soliman δήισζε επίζεο φηη ην ηακείν θαηά ηελ παξνχζα 

θάζε εμεηάδεη επθαηξίεο επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο ηνπ National Service Products Organisation 

(NSPO), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, κε ηνλ νπνίν έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία 

πιαίζην ηνλ πεξαζκέλν ρεηκψλα, κε αληηθείκελν ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε απηέο, ηφζν απφ εγρψξηεο φζν θαη 

απφ δηεζλείο πεγέο. χκθσλα κε ηνλ θ. Soliman, ην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν επξίζθεηαη ζε 

ζπλνκηιίεο κε δηεζλείο επελδπηηθνχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλεξγαζίεο 

ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ην βέιηηζην ηξφπν ηα δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο, λα κεησζεί ην δεκφζην ρξένο θαη λα απαιιαγεί ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο απφ αλψθεια νηθνλνκηθά βάξε. εκεηψλεηαη φηη ην SWF ζπζηάζεθε δηα ηνπ 

λφκνπ 177/2018 κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ.  

 

Κνλδχιηα χςνπο EGP47 δηζ. γηα ηελ Άλσ Αίγππην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020/21 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζρεδηάδεη λα επελδχζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ 

χςνπο EGP47 δηζ. ζε δηάθνξα αλαπηπμηαθά projects ζηελ Άλσ Αίγππην, θαηά ην πξνζερέο 

νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, ηα αλσηέξσ 

θνλδχιηα ζπληζηνχλ πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ δεκνζηψλ επελδχζεσλ ηνπ πξνζερνχο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη είλαη θαηά 50% απμεκέλα έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ελ ιφγσ θησρή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, ηνπ έηνπο 2019/20.  χκθσλα 

κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, ηδηαίηεξε έκθαζε 

πξφθεηηαη λα δνζεί ζηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηηο θησρέο πεξηθέξεηεο ηνπ Sohag 

θαη ηεο Qena, κε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο αθ’ ελφο ζηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ηνπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ θαη ηνπ ζπλαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ε θα El-Saeed ζπδήηεζε, ζε πξφζθαηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνπο Τπνπξγνχο Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Al Mashat θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο, θ, Shaarawy, ηελ επέθηαζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πεξηθέξεηεο Sohag θαη Qena, ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ζηηο –επίζεο θησρέο- πεξηθέξεηεο ηνπ Assiut 

θαη ηεο Minya.  

 

Τινπνίεζε 691 «πξάζηλσλ» επελδπηηθψλ έξγσλ ην έηνο 2020/21 πξνγξακκαηίδεη ε 

θπβέξλεζε 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

θαο El-Saeed ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα μεθηλήζεη ηελ 

πινπνίεζε 691 «πξάζηλσλ» επελδπηηθψλ έξγσλ, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP447,3 

δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21). Καηά ηελ θα El-Saeed, απφ ηα 

ζπλνιηθά αλσηέξσ επελδπηηθά θεθάιαηα, θνλδχιηα χςνπο EGP36,7 δηζ. έρνπλ ήδε εγγξαθεί 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, αληηζηνηρψληαο ζε κεξίδην 14% ησλ 

ζπλνιηθψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Καηά ηελ θα El-Saeed, ε θπβέξλεζε ζα επηδηψμεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε –κέξνπο ηνπιάρηζηνλ- ησλ σο άλσ επελδπηηθψλ έξγσλ, κέζσ ηεο δηάζεζεο 

«πξάζηλσλ» νκνιφγσλ. Ωο πιένλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ «πξάζηλσλ» επελδπηηθψλ έξγσλ πνπ 
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έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζνπλ ην έηνο 2020/21 πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή 

ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ πνπ ζα ζπλδένπλ ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα κε 

άιιεο λέεο, ππφ αλάπηπμε- πφιεηο, ε αλάπηπμε ησλ γξακκψλ 3 θαη 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ε 

θαηαζθεπή ησλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ ηε λέα πξσηεχνπζα κε ηελ πεξηνρή 

6
th

 of October City ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, αιιά θαη ε πινπνίεζε έξγσλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή αηνιηθψλ κνλάδσλ ζηνλ 

Κφιπν νπέδ, κνλάδαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Zafarana, επίζεο ζηνλ Κφιπν 

νπέδ, φπσο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εληαίνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ «πξάζηλσλ» επελδπηηθψλ έξγσλ πνπ ζα μεθηλήζνπλ λα πινπνηνχληαη ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 εληνπίδεηαη ζην Κάηξν, πνπ ζπγθεληξψλεη 23 έξγα ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ EGP9,7 δηζ., ελψ αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα ηεο Γθίδα, κε 36 «πξάζηλα» 

projects ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ EGP8,7 δηζ.  

 

ε βειηησκέλα επίπεδα ην Μάην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο 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 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ αγνξάο IHS 

Markit, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο 

εκθαλίζηεθε βειηησκέλε ην Μάην 2020, έπεηηα απφ ηελ ηεξάζηηα πηψζε πνπ είρε παξνπζηάζεη 

ηνλ Απξίιην, επεξεαζκέλε απφ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ θαη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο επηδεκίαο πνπ εθάξκνζε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο PMI γηα ηελ Αίγππην έθζαζε ην Μάην ηηο 40,7 κνλάδεο, 

αλαθάκπηνληαο απφ ην ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν ησλ 29,7 κνλάδσλ ηνπ Απξηιίνπ, αιιά ζε 

ζαθψο ρακειφηεξν επίπεδν έλαληη ησλ 44,2 κνλάδσλ ην Μάξηην, ησλ 47,1 κνλάδσλ ην 

Φεβξνπάξην θαη ησλ 46 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην, παξακέλνληαο ζηαζεξά θάησ απφ ηηο 50 

κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε.  

Σν Μάην 2020 εμαθνινχζεζε ε πησηηθή πνξεία ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο θαη ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ, κε πεξηζζφηεξν ήπηνπο ξπζκνχο σζηφζν έλαληη ηνπ Απξηιίνπ, εμαηηίαο ηεο 

αθφκε εμαηξεηηθά κεησκέλεο δήηεζεο. Σν Μάην νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πεξηέθνςαλ ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα έβδνκν ζπλερφκελν κήλα, κε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, 

ελψ νη κεηψζεηο κηζζψλ νδήγεζαλ ζηε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ζε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εηζξνψλ ηεο βηνκεραλίαο, γηα πξψηε θνξά απφ ην έηνο 2011. 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή έξεπλα, ην Μάην κεηψζεθε επίζεο ε αγνξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλσλ ησλ ζπγθξηηηθά ρακειψλ επηπέδσλ πσιήζεσλ, αιιά 

κε ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο κήλεο, Μάξηην θαη Απξίιην, φηαλ είραλ 

θαηαγξαθεί δηαηαξαρέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ έξεπλα 

θαηέγξαςε επίζεο πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ εθξνψλ ηεο βηνκεραλίαο γηα έβδνκν ζπλερφκελν 

κήλα, θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζέθεξαλ εθπηψζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο. ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ, ελ κέζσ αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή εμέιημε ηεο παλδεκίαο θαη ζπλαθψο ηεο δήηεζεο. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκεραληθήο κεγέζπλζεο θάλεθε ην 

Μάην ειαθξψο ζεηηθφ, κε επηθπιάμεηο σζηφζν γηα ην πψο δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ αλάθακςε 

ηεο δηεζλνχο δήηεζεο κία ελδερφκελε δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ ΖΠΑ-Κίλαο.  

 

Δπαλέλαξμε ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο δηακεζνιαβεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ είρε 

αλαιάβεη ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ην Μάην, νη θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη 

ηνπ νπδάλ επαλεθθίλεζαλ ηηο ηξηκεξείο κεηαμχ ηνπο ζπλνκηιίεο κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ην θιείζηκν ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο φξνπο 

πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ 

θξάγκαηνο. εκεηψλεηαη φηη θαη ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ θαηέζεζε πξφζθαηα επηζηνιή κε ηηο 

ζέζεηο ηεο επί ηνπ δεηήκαηνο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ ΖΔ, ηνλίδνληαο ηνλ 



6 

 

επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηνπ νπδάλ ζηελ πξνζπάζεηα επαλέλαξμεο ησλ ζπλνκηιηψλ κε ζηφρν ηελ 

εμεχξεζε θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ επί ηε βάζεη «θαιήο πίζηεο». 

εκεηψλεηαη φηη, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν Αηζίνπαο Π/Θ θ. Ahmed είρε δειψζεη φηη νη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο έρνπλ θνζηίζεη ζην 

αηζηνπηθφ θξάηνο πεξίπνπ $1 δηζ. ζε εηήζηα βάζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο, 

επηξξίπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο επζχλεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο. 

Πξάγκαηη, ζηηο 9/6 νη Τπνπξγνί Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ δηεμήγαλ 

δηαδηθηπαθή ζχζθεςε, κε ηε ζπκκεηνρή παξαηεξεηψλ απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ Δπξ. Δπηηξνπή θαη ηε 

Ν. Αθξηθή. Ζ ελ ιφγσ ηξηκεξήο ζχζθεςε εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε ζέκαηα δηαδηθαζίαο 

φζνλ αθνξά ηηο ζπλνκηιίεο θαη ηε ζπκκεηνρή παξαηεξεηψλ. Σελ ίδηα εκέξα, ν Αηγχπηηνο 

Πξφεδξνο θ. Al Sisi δήισζε εκθαηηθά φηη «νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ 

θξάγκα πξέπεη λα έρνπλ απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα ψζηε λα απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ 

θαζπζηεξήζεηο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλνκηιηψλ σο κέζνπ γηα λέεο ρξνλνηξηβέο». 

Θπκίδνπκε φηη ακθφηεξεο νη θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ έρνπλ αληηδξάζεη 

αξλεηηθά ζην ελδερφκελν κνλνκεξνχο εθθίλεζεο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ 

θξάγκαηνο απφ ηελ Αηζηνπία, θαζψο ζεσξνχλ φηη παξαβηάδεη ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζρεηηθή 

δήισζε αξρψλ ηνπ έηνπο 2015. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή νπηηθή, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

δέρζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην λέν γχξν ζπλνκηιηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαιή ηεο 

ζέιεζε, αιιά θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ ηηο άιιεο πιεπξέο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία». Θπκίδνπκε φηη νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο είραλ αλαζηαιεί 

απφ ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε είρε ηφηε αξλεζεί λα 

πξνζέιζεη ζηνλ ηειηθφ γχξν ζπλνκηιηψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ θαη ζπλππνγξάςεη ζρέδην 

ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

Καηά ηε ζχζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 9/6, νη αξκφδηνη Τπνπξγνί ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

ζπκθψλεζαλ ηε δηεμαγσγή ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε πξεζβεπηηθφ επίπεδν, ζε εκεξήζηα 

βάζε, θαηά ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα –εη δπλαηφλ θαηά ην δηάζηεκα 9-13/6 ζχκθσλα κε 

αίηεκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο- ζε κία πξνζπάζεηα ηαρείαο επίηεπμεο πιήξνπο 

ζπκθσλίαο. χκθσλα πάλησο κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ πνπ εμέδσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, αλαθέξεηαη φηη «είλαη δχζθνιν λα ραξαθηεξηζηνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχζθεςεο, θαζψο απηή επηθεληξψζεθε ζε δηαδηθαζηηθά 

δεηήκαηα θαη δελ παξήγαγε θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα». Δπηπιένλ, ην αλαθνηλσζέλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ αλαθέξεη φηη «ζηε ζχζθεςε δηαπηζηψζεθε ε ηάζε ηεο αηζηνπηθήο 

πιεπξάο λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή ηηο ζπδεηήζεηο επί φισλ ησλ δεηεκάησλ, επηκέλνληαο ζηελ 

απφ πιεπξάο ηεο έλαξμε πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο ηνλ πξνζερή 

Ηνχιην». Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο Σχπνο, ζέζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο είλαη φηη ην 

θείκελν ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ηέηαξηε εκέξα ζπλνκηιηψλ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, 

ζηηο 13/6, θαίλεηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ εθ λένπ εληάζεηο, εμαηηίαο «ζπλερηδφκελεο 

αδηαιιαμίαο θαη έιιεηςεο πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ πιεπξάο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αηζηνπίαο», 

ζχκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πφξσλ & 

Άξδεπζεο. χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ αλαθνηλσζέλ, ε θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο αξλήζεθε λα 

ζπδεηήζεη ην ζνβαξφ ηερληθφ δήηεκα κέηξσλ ηεο αληηκεηψπηζεο πεξηφδσλ παξαηεηακέλεο 

μεξαζίαο. Καηά ηα ζρεηηθά εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ε Αίγππηνο θαη ην νπδάλ απέξξηςαλ θαη 

πάιη αηζηνπηθή πξφηαζε γηα ηελ πιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, ελψ ε αηζηνπηθή 

πιεπξά δηεκήλπζε φηη εθ’ φζνλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία, ζα πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε 

πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο κέζα ζηνλ πξνζερή Ηνχιην.  

 

Σν αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην εγθξίλεη ηηο λέεο λνκνζεζίεο γηα ην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ 

ηακείν θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

εηζήγε ε θπβέξλεζε ηφζν ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ θξαηηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SWF), φζν θαη ζε εθείλε πνπ αθνξά ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 
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παξαπέκπνληαο ηαπηφρξνλα ακθφηεξα ηα λνκνζεηήκαηα ζην λνκηθφ ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο 

(State Council) γηα ηειηθή λνκνηερληθή επεμεξγαζία. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πεξί 

αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ παξέρεη πξφζζεηα θνξνινγηθά θίλεηξα (επηζηξνθέο ΦΠΑ) γηα 

ζπγαηξηθέο ηνπ ηακείνπ νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο 

logistics, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη βηνκεραλίαο, ελψ παξάιιεια «ζσξαθίδεη» λνκηθά 

ην ηακείν θαη ηνπο «ζπλεπελδπηέο» κε ηνπο νπνίνπο απηφ ζπλεξγάδεηαη εθάζηνηε, έλαληη 

ελδερφκελσλ δηθαζηηθψλ αγσγψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ 

ηελ αλαθαηάηαμε ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ην θξάηνο θαηέρεη 

κεξίδην έσο 75% θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θιαζηθφ εηαηξηθφ δίθαην, θαζψο επίζεο ηε ζέζε 

κεγίζηνπ νξίνπ ζηηο απνιαβέο ησλ κειψλ ησλ Γ.. ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ 

εηζαγσγή λέσλ θαλνληζκψλ πνπ ππνρξεψλνπλ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ηαθηηθά 

ζηνηρεία πεξί ηηο βησζηκφηεηαο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο. 

 

Αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηνλ Ινχιην απνθάζηζε ε θπβέξλεζε 

ην πιαίζην ησλ θπβεξλεηηθψλ πεξηθνπψλ ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker αλαθνίλσζε απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ηνλ πξνζερή Ηνχιην, κε ην μεθίλεκα 

ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21), ηεο ηάμεσο ηνπ 19,1% θαηά κέζν φξν, κε ηνπο 

ζπληειεζηέο ησλ ζρεηηθψλ απμήζεσλ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 17% θαη 30%. Οη ελ ιφγσ 

απμήζεηο νθείινληαη ζηε λέα πεξηθνπή ησλ ζρεηηθψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζε εηήζηα βάζε θαη θέηνο αθνξά ηα λνηθνθπξηά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεληαία 

θαηαλάισζε άλσ ησλ 650 θηινβαησξψλ. Ο θ. Shaker αλαθνίλσζε παξάιιεια ηελ πεξαηηέξσ 

ρξνληθή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα λνηθνθπξηά γηα ηξία αθφκε ρξφληα, έσο ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2024/25, ε νπνία εθηηκάηαη πσο ζα θνζηίζεη πξφζζεηα ζην αηγππηηαθφ θξάηνο 

ζπλνιηθά πεξίπνπ EGP26,7 δηζ.  

Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ ππελζχκηζε φηη ζηηο ηηκέο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

πςειήο θαη κεζαίαο ηάζεο έρεη δνζεί απφ ην θξάηνο έθπησζε ηεο ηάμεσο ησλ 10 πηαζηξψλ αλά 

θηινβαηψξα κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνπο εγρψξηνπο βηνκεραληθνχο ρξήζηεο, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νπνίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε ρξνληθφ βάζνο πξνζερνχο πεληαεηίαο 

εθηηκάηαη ζε EGP22 δηζ. Αληηζέησο, νη ρξήζηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα γεσξγηθέο ρξήζεηο 

(θπξίσο άξδεπζε) ζα επηβαξπλζνχλ θαηά 10 πηάζηξεο αλά θηινβαηψξα θαηά ην πξνζερέο 

νηθνλνκηθφ έηνο (ηηκή EGP0,85 αλά KWh, έλαληη EGP0,75 αλά KWh ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ θαηαλαισηψλ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο 

επηθείκελεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ειεθηξηζκνχ.  Ο θ. Shaker αλέθεξε επίζεο φηη ε ηηκή δηάζεζεο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο εγρψξηεο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο παξακέλεη ζηαζεξή ζηα $3 

αλά εθαηνκκχξην ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU), παξά ηηο ζεκαληηθέο πξφζθαηεο απμήζεηο ζηηο 

αγνξαίεο ηηκέο ηνπ αεξίνπ, κε ζηφρν λα κελ επηβαξπλζνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πξφζζεηα θφζηε θαη απμήζεηο ζηνπο ελεξγεηαθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο, κε ην θξάηνο 

λα αλαιακβάλεη πξφζζεην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ EGP29,9 δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα 

πεληαεηίαο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Ζιεθηξηζκνχ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζπλέρηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηδνηήζεσλ ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ πξνζερή πεληαεηία 

εθηηκάηαη φηη ζα θνζηίζεη ζην θξάηνο θνλδχιηα EGP78,6 δηζ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ε 

ειεθηξηθή θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπζε ην 41,7% ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο 

θαηαλάισζεο, εθείλε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ (γξαθείσλ, θιηληθψλ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ 

θιπ.) ην 8,5%, εθείλε ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ην 5%, απηή ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ην 4,8% θαη απηή ηνπ θιάδνπ γεσξγίαο επίζεο ην 4,8%, ελψ ην ππφινηπν κεξίδην 

ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο απνξξνθνχλ νη βηνκεραληθνί θιάδνη. Ο θ. Shaker 

αλαθέξζεθε ζηελ νινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο 9,3 εθαη. κεηξεηψλ κε πξνπιεξσκή ησλ 

ππεξεζηψλ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη 182.000 «έμππλσλ» ειεθηξηθψλ 

κεηξεηψλ.  
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Υξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Αίγππην 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat αλαθνίλσζε φηη ην 

αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηξεηο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔπ) γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ απφ ηελ 

Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο €122,7 εθαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηελ ΔΣΔπ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε δπηηθή 

Αιεμάλδξεηα κε θεθάιαηα €120 εθαη., ζπκπιεξσκαηηθήο ηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα Tanta-Mansoura-Γακηέηηε κε επηρνξήγεζε χςνπο 

€1,5 εθαη., θαζψο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα έξγα αλαβάζκηζεο ηεο γξακκήο 2 ηνπ κεηξφ 

Καΐξνπ, κε επηρνξήγεζε χςνπο €1,2 εθαη. Οη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο είραλ ππνγξαθεί κε ηελ 

ΔΣΔπ ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο.  

Ζ θα Al Mashat αλαθνίλσζε επίζεο φηη ππεγξάθε –δη’ αληαιιαγήο επηζηνιψλ- ζπκθσλία γηα 

ηε ιήςε απφ ηε Ν. Κνξέα επηρνξήγεζεο χςνπο $2,9 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ 

δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν πινπνηεί ην αηγππηηαθφ Γξαθείν Παηεληψλ (Egyptian Patent Office). Ζ 

ελ ιφγσ ζπκθσλία επίζεο έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Σέινο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ζε ζπκθσλία γηα ηε ιήςε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ χςνπο $249 

εθαη. απφ ην εδξεχνλ ζην Κνπβέηη Αξαβηθφ Σακείν Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο 

(AFESD), κε ζθνπφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο δεχηεξεο θάζεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή Bahr El Bakar, αλαηνιηθά ηεο Γηψξπγαο νπέδ, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ $1 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν ηεο κνλάδαο ζην Bahr El Bakar 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο ρεξζνλήζνπ ηλά.   

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πεξαηηέξσ πηψζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξψ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

(CBE), θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ Ηνπλίνπ ε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

θηλήζεθε ζε επίπεδα ρακειφηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θζάλνληαο ζηα πξν 

επηακήλνπ επίπεδα ηζνηηκίαο ηεο πξνο ην δνιιάξην, ππεξβαίλνληαο ζηηο 3/6 ην επίπεδν ησλ 16 

ιηξψλ αλά δνιιάξην θαη δηακνξθνχκελε ζηηο 15/6 ζηηο 16,121 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή 

αγνξάο), έλαληη ηζρπξφηεξνπ επηπέδσλ ηζνηηκίαο ζην ηέινο Μαΐνπ, ζηηο 15,827 ιίξεο αλά 

δνιιάξην ζηηο 31/5. Αληίζηνηρα, ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην επξψ θηλήζεθε επίζεο θαζνδηθά, 

μεπεξλψληαο κάιηζηα ην θαηψθιη ησλ 18 ιηξψλ αλά δνιιάξην θαη θιείλνληαο ζηηο 18,148 ιίξεο 

αλά επξψ ζηηο 15/6, έλαληη ηζνηηκίαο 17,565 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 31/5. εκεηψλεηαη φηη ε 

ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην αλεξρφηαλ ζε 15,48 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 

23/2 θαη ζε 15,97 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ε ηζνηηκία ηεο 

πξνο ην επξψ αλεξρφηαλ ζε 17,86 ιίξεο αλά επξψ (ηηκή αγνξάο) ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

θαη 16,73 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 20/2.  Όπσο επηζήκαλε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε επηδείλσζε ηεο 

ηζνηηκίαο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ηα ηζρπξά δηεζλή λνκίζκαηα νθείιεηαη ζηηο ηζρπξέο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο νη βαζηθέο πεγέο ζπλαιιάγκαηνο ηεο Αηγχπηνπ, ήηνη 

ν ηνπξηζκφο, ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα θαη νη ηνπνζεηήζεηο μέλσλ επελδπηψλ ζε 

αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα.  

 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

ηηο 9/6 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δσδεθάκελεο 

δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο $500 εθαη. Ζ CBE δέρζεθε 26 πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ 

χςνπο $720,4 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 20 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο 

$509,3 εθαη. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ αλήιζε ζε 3,446%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,495%, 

θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ζηηο αξρέο Μαΐνπ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ηξαπεδηθέο πεγέο, μέλα επελδπηηθά ηακεία αγφξαζαλ αηγππηηαθά έληνθα 

γξακκάηηα ζπλνιηθήο αμίαο $400 εθαη. απφ ηελ ελ ιφγσ έθδνζε, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηελ 

«επηζηξνθή» ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα. 
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ε ηξνρηά αλφδνπ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ θαηφπηλ ηεο είδεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην ΓΝΣ 

ην πξψην ήκηζπ ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζε ηερληθφ επίπεδν 

γηα ηε ιήςε λέαο, κνλνεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηεο Αηγχπηνπ απφ ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αθνινχζεζε ζπλνιηθά 

αλνδηθή πνξεία, ζε ζπλέρεηα ηεο «θαζίδεζεο» ηελ νπνία είρε ππνζηεί ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Μαξηίνπ, θαζψο θαη ησλ ελαιιαγψλ αλνδηθψλ θαη θαζνδηθψλ ηάζεσλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ. Ο θεληξηθφο δείθηεο EGX30 θηλήζεθε απφ ην επίπεδν ησλ 10.220 

κνλάδσλ ζηηο 31/5 ζηηο 11.109 κνλάδεο ζηηο 7/6 θαη αθφκε πςειφηεξα, ζηηο 11.146 κνλάδεο 

ζηηο 8/6, αθνινπζψληαο σζηφζν ειαθξά πησηηθή πνξεία ζηε ζπλέρεηα θαη θιείλνληαο ζηηο 

10.935 κνλάδεο ζηηο 15/6, ζε επίπεδα κεησκέλα θαηά 21,7% έλαληη ησλ αξρψλ ηνπ έηνπο.  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Δπηβνιή ειέγρσλ ηηκψλ ζηα λνζνθνκεία & ηηο θιηληθέο γηα ζεξαπεία θνξσλντνχ 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επέβαιε ηφζν ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία φζν θαη 

ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ δηαζέηνπλ εμνπζηνδφηεζε λα παξέρνπλ ζεξαπεπηηθή αγσγή ζε 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θνξσλντφ, αλψηαηα φξηα ζηα θφζηε ζεξαπείαο θαη λνζειείαο πνπ  

ρξεψλνπλ ηνπο αζζελείο ή ηα θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία, θαζψο παξαηεξήζεθαλ πξφζθαηα 

θαηλφκελα «ππεξβνιηθψλ» ρξεψζεσλ γηα ππεξεζίεο πξνο πάζρνληεο, απφ νξηζκέλεο ηδησηηθέο 

κνλάδεο ζεξαπείαο. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Τγείαο επέβαιε νξνθή ηεο ηάμεσο ησλ 

EGP10.000 εκεξεζίσο ζηηο ρξεψζεηο ζεξαπείαο θνξσλντνχ απφ ηα εγρψξηα λνζνθνκεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ πγεηνλνκηθψλ θιηληθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

αηγππηηαθά λνζνθνκεία ππνρξενχληαη λα ρξεψλνπλ έσο EGP3.000 εκεξεζίσο γηα θηινμελία 

αζζελψλ κε ήπηα ζπκπηψκαηα (ζπλήζσο ζε θξαηηθά θέληξα θαξαληίλαο), έσο EGP7.000 

εκεξεζίσο γηα λνζειεία αζζελψλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ρσξίο ρξήζε ζπζηεκάησλ 

αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο θαη έσο EGP10.000 γηα λνζειεία αζζελψλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο κε ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Όπσο δηεπθξίληζε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Τγείαο, νη 

αλσηέξσ νξνθέο αθνξνχλ ηφζν ηα θφζηε ππνδνρήο θαη λνζειείαο, φζν θαη ηαηξηθψλ ειέγρσλ, 

ζεξαπείαο, ηαηξηθψλ ακνηβψλ θαη πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ.   

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, κφιηο ην 17% ησλ δηαζέζηκσλ 

θιηλψλ ζε εηδηθέο πηέξπγεο ζεξαπείαο θνξσλντνχ είλαη θαηεηιεκκέλν ζηα 320 εμνπζηνδνηεκέλα 

θξαηηθά λνζνθνκεία, ελψ ην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 20 θξαηηθψλ 

θέληξσλ θαξαληίλαο θαη ζεξαπείαο γηα επηβεβαησκέλα ζνβαξά θξνχζκαηα βξίζθεηαη ζην 85%. 

εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο είρε αξρηθά εμνπζηνδνηήζεη κφλν ηα σο άλσ 

θξαηηθά θέληξα λα δέρνληαη αζζελείο κε θνξσλντφ, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα, ππφ ην βάξνο ηεο 

ηαρείαο αχμεζεο ησλ εγρψξησλ θξνπζκάησλ, αλαγθάζηεθε λα πξνζζέζεη ηφζν παλεπηζηεκηαθά 

λνζνθνκεία φζν θαη λνζνθνκεία ζηνλ θαηάινγν ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πγεηνλνκηθψλ 

ηδξπκάησλ, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ ηνπο αξηζκφ ζε 367 ζπλνιηθά θξαηηθά ηδξχκαηα ζήκεξα, 

ελψ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε πξφζζεζε θαη ηδησηηθέο θιηληθέο ζην ζρεηηθφ θαηάινγν.  

 

Η Suez Canal Bank πψιεζε κεξίδηφ ηεο ζηνλ θξαηηθφ φκηιν δηπιηζηεξίσλ MIDOR 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε εγρψξηα ηξάπεδα Suez Canal 

Bank νινθιήξσζε ηελ πψιεζε κεξηδίνπ ηεο 1,27% ζην κεγάιν θξαηηθφ φκηιν δηπιηζηεξίσλ 

MIDOR (Middle East Oil Refinery) ζηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) –ε νπνία θαηέρεη 

κεξίδην 78% ηνπ νκίινπ MIDOR- έλαληη $30,6 εθαη., αθνχ πξνεγνπκέλσο εμαζθάιηζε ηηο 

απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηελ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial 

Regulatory Authority – FRA) θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ν ρξεκαηηζηεξηαθφο φκηινο Cairo Capital Securities ελέξγεζε σο κεζίηεο ζηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο.           

 

εκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην πξνγξακκαηίδεη ν θνξεαηηθφο φκηινο Samsung 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ν επηθεθαιήο ηνπ θνξεαηηθνχ 

ηερλνινγηθνχ νκίινπ Samsung ζηελ Αίγππην θ. Kwon, ζε πξφζθαηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) θ. Abdel 
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Wahab, δήισζε φηη ε Samsung πξνγξακκαηίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ζηελ 

Αίγππην, κε ζπλνιηθά θεθάιαηα $84 εθαη. θαηά ηελ πξνζερή πεληαεηία. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ 

λέσλ επελδχζεσλ, ν θ. Kwon πεξηέιαβε θαη ηε δεκηνπξγία λέαο γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο 

νζνλψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε κνλάδα ηεο Samsung ζην Beni Suef, επελδπηηθνχ 

θφζηνπο $23 εθαη., ηε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εγθαηληάζεη ε Samsung ηνλ πξνζερή 

Αχγνπζην. Καηά ηνλ θ. Kwon, ν φκηινο Samsung ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη ηελ Αίγππην 

πεξηθεξεηαθφ θφκβν παξαγσγήο θαη εμαγσγψλ πξνο ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο, 

ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο. εκεηψλεηαη φηη ε Samsung δηαζέηεη ήδε ηζρπξή παξνπζία ζηελ 

Αίγππην, κε ην 85% ηεο παξαγσγήο απφ ηε κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα ηειενξάζεσλ πνπ 

δηαζέηεη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Beni Suef λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο θαη 

ηεο Δπξψπεο. 

 

Υξεκαηνδνηήζεηο χςνπο EGP3 δηζ. πξνο κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηελ MSMEDA 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαο Gamea ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, 

ε αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) πξνγξακκαηίδεη 

λα παξάζρεη –κέζσ κηθξνπηζηψζεσλ- θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP3 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο (2020) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 200.000 πεξίπνπ κηθξψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ 

θα Gamea, ε νπνία εγείηαη επίζεο ηεο MSMEDA, δήισζε φηη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

Ηαλνπαξίνπ 2019-Απξηιίνπ 2020, ε Τπεξεζία ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ 240.000 κηθξά 

επελδπηηθά ζρέδηα κε ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP3,5 δηζ., δεκηνπξγψληαο πεξί ηηο 360.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.   

 

Μφλν 5 αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζηε ιίζηα ησλ 100 θνξπθαίσλ ηεο Μ. Αλαηνιήο (Forbes) 

ε πξφζθαηε θαηάηαμε ησλ 100 θνξπθαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ  ηεο Μ. Αλαηνιήο γηα ην 

2020 ηεο γλσζηήο δηεζλνχο έθδνζεο Forbes, κφλν πέληε αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζην ζρεηηθφ θαηάινγν, ν νπνίνο θπξηαξρείηαη απφ εκηξαηηλέο, ζανπδαξαβηθέο θαη θαηαξηλέο 

επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, νη πέληε αηγππηηαθνί φκηινη πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ ελ ζέκαηη 

θαηάηαμε ηεο Forbes ήηαλ ε Commercial International Bank (CIB) ζηελ 28
ε
 ζέζε, ε 

θαπλνβηνκεραλία Eastern Company ζηελ 79
ε
 ζέζε, ν φκηινο real estate developers Talaat 

Moustafa Group ζηελ 85
ε
, ε Elsewedy Electric ζηελ 87

ε
 θαη ε Telecom Egypt ζηελ 91

ε
. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πεξί ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ 

& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο πξνρψξεζε πξφζθαηα, κέζσ δηαηάγκαηνο, ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, πξνζζέηνληαο λένπο θαλνληζκνχο φζνλ 

αθνξά ηεο δηαδηθηπαθέο ππνγξαθέο θαη ηε ρξήζε ρξνλνζθξαγίδσλ ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο. Οη σο άλσ ηξνπνπνηήζεηο εηζήρζεζαλ ζηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο 

πθηζηάκελεο βαζηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο (Ν. 15/2004). 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θ. Talaat, ε ελ ιφγσ λνκνζεζία θαη νη 

εηζαρζείζεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο απνηεινχλ ην κνλαδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Αίγππην, εγθαζηδξχνληαο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε λφκηκε 

επεμεξγαζία, αληαιιαγή θαη απνζήθεπζε εγγξάθσλ ζην δηαδίθηπν, πξνζηαηεχνληαο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Ο θ. Talaat επηζήκαλε επίζεο φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ ζα επηθέξεη ζεκαληηθφηαηεο βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Κνλδχιηα EGP7,3 δηζ. γηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιίνπ Καΐξνπ 

χκθσλα κε πξφζθαην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο πινπνηεί ζηελ παξνχζα θάζε έξγα αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δαθηπιίνπ ηνπ Καΐξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο νδηθήο 

ζχλδεζεο κήθνπο 106 ρικ. κεηαμχ ηεο πεξηνρήο El Mariouteya, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ 
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Καΐξνπ, θαη ηνπ ειάζζνλνο πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιίνπ ηνπ Καΐξνπ (Autostrad), θαζψο θαη 

έξγσλ επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο θεληξηθήο γέθπξαο ηεο Autostrad θαηά πνζνζηφ 30%. 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηα σο άλσ θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

αλέξρεηαη ζε EGP7,3 δηζ., ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν. 

 

Ο θαλαδηθφο ζπκβνπιεπηηθφο φκηινο Stantec επειέγε γηα ην έξγν ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ιπκάησλ ζην Fayoum 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

χδξεπζεο θαη δηαρείξηζεο ιπκάησλ (HCWW) επέιεμε ηελ θαλαδηθή ηερληθή / ζπκβνπιεπηηθή / 

κειεηεηηθή εηαηξεία Stantec πξνθεηκέλνπ λα εγεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ 

αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο πγξψλ ιπκάησλ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Fayoum, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €456 εθαη. Σν ελ ιφγσ 

έξγν ζηνρεχεη λα επεθηείλεη ηελ πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζην 

επίπεδν ηνπ 86%, απφ ην ρακειφηαην ηξέρνλ επίπεδν ηνπ 32,6%, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 

ηεζζάξσλ λέσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ, ηελ επέθηαζε άιισλ επηά κνλάδσλ 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε / επηζθεπή αθφκε δέθα κνλάδσλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζα παξαζρεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), κε θεθάιαηα χςνπο €186 εθαη., κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κε θεθάιαηα €172 εθαη., 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (κέζσ ηνπ Δπελδπηηθνχ Καηαπηζηεπκαηηθνχ Σακείνπ Γεηηνλίαο -  

NIF), θαζψο θαη ην αηγππηηαθφ θξάηνο. 

 

Σν θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν ππνγξάθεη ζπκθσλία αλάπηπμεο ηνπ Bab El Azab 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ, ην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν ηεο 

Αηγχπηνπ (SWF) έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ην Αλψηαην πκβνχιην Αξραηνηήησλ  κε ζθνπφ 

ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο Bab El Azab ηνπ Παιαηνχ Καΐξνπ (φπνπ βξίζθεηαη ην δεκνθηιέο 

κλεκείν ηεο Αθξφπνιεο αιαληίλ – Citadel), ψζηε απηή λα θαηαζηεί ηνπξηζηηθή πεξηνρή. Καηά 

ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία –νη νπνία επήιζε θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

εμάκελεο δηάξθεηαο- δίλεη ην «πξάζηλν θσο» ζην ηακείν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη θαη 

επηιέμεη επελδπηέο θαη developers απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο, ε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο ζα εμαθνινπζήζεη λα αζθείηαη απφ ην πκβνχιην 

Αξραηνηήησλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν βξίζθεηαη 

εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ Αηγχπηην κεγηζηάλα Samih Sawiris, επηθεθαιήο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Orascom, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεπελδχζεη ζην project αλάπιαζεο ηνπ 

Bab El Azab, σζηφζν θαίλεηαη φηη πνιχ πξφζθαηα αλέθπςαλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη νπνίεο δελ δηεπθξίληζαλ ηνπο αθξηβείο ιφγνπο.  

 

Πεξηθνπή ηειψλ γηα θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ζε λέεο πφιεηο απφ ηε NUCA 

χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε αηγππηηαθή 

Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) αλακέλεηαη λα κεηψζεη δξαζηηθά εληφο ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ πξνζερνχο δηκήλνπ ηα επηβαιιφκελα ηέιε γηα θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο δφζεσλ 

γηα θαηνηθίεο θαη εκπνξηθά αθίλεηα ζηηο λέεο –ππφ θαηαζθεπή- πφιεηο, ψζηε λα ελζαξξχλεη 

ηνπο ηδηνθηήηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λα εμνθιήζνπλ ηηο ζρεηηθέο νθεηιέο ηνπο. πγθεθξηκέλα, 

απφ ηηο 4/6, νη ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη νηθνπέδσλ 

νηθηζηηθήο θαη βηνκεραληθήο ρξήζεο ζα απνιαχζνπλ -επί δίκελν- κείσζεο θαηά 70% ησλ ηειψλ 

θαζπζηέξεζεο εθ’ φζνλ θαιχςνπλ ην 75% ησλ νθεηιψλ ηνπο, θαηά 45% εάλ θαιχςνπλ ην 50% 

θαη θαηά 20% εάλ θαιχςνπλ ην 25% ησλ νθεηιψλ ηνπο. χκθσλα κε ζρεηηθή δηεπθξίληζε ηεο 

NUCA, εθ ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κεηψζεσλ απνηειεί ν 

ηδηνθηήηεο λα κελ έρεη ήδε ππνζηεί έμσζε έλεθα ηεο κε πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ.   

Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

γαηψλ θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο 

(Administrative Capital for Urban Development - ACUD) έρεη πξφζθαηα εγθαζηδξχζεη 

επέιηθην ζχζηεκα πιεξσκψλ γηα ηνπο real estate developers, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θαη 

επηζπεπζζεί ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο θαη λα 
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βνεζεζνχλ νη ληφπηεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκίεο εμαηηίαο ηεο θξίζεο 

πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ε ACUD έρεη 

ζπκθσλήζεη κε νξηζκέλνπο developers λα θαηαβάινπλ ην 50% ηεο αμίαο ησλ δφζεσλ γηα ηελ 

αγνξά εθηάζεσλ πνπ νθείινπλ, κε ην ππφινηπν ήκηζπ ησλ ζρεηηθψλ νθεηιψλ λα παξαπέκπεηαη 

ζε εμάκελε ξχζκηζε κε ηζρχνλ επηηφθην Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE). 

Παξεκπηπηφλησο αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, 

βαζηζκέλα ζε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, 

ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο λέαο 

πφιεο θαηλνηνκίαο, κε ηνλ ηίηιν “Knowledge City”, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη ζηε λέα 

δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζα πεξηιακβάλεη θέληξα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο εμεηδηθεπκέλα ζε 

θιάδνπο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. Ο επελδπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πφιεο θαηλνηνκίαο 

εθηηκάηαη ζε EGP2 δηζ.    

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Σν Τπ. Ηιεθηξηζκνχ ζηνρεχεη ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Ζιεθηξηζκνχ ζηνρεχεη λα πξνζζέζεη δπλακηθφηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 145 MW ζην εζληθφ 

ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή 

δπλακηθφηεηα ζην επίπεδν ησλ 59,82 GW. χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ (EEHC) θ. Desouky, ε εηαηξεία πξνηίζεηαη λα 

πινπνηήζεη επελδπηηθά έξγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP32,4 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Desouky, ε EEHC ζηνρεχεη λα απμήζεη θαηά 

ην έηνο 2020/21 θαη ην επίπεδν ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 198,1 δηζ. KWh 

(αχμεζε θαηά 2,03% έλαληη ηνπ 2019/20). χκθσλα κε ηνλ θ. Desouky, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα πσιεζεί ζηνπο εγρψξηνπο θαηαλαισηέο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21) ζα εκθαληζηεί απμεκέλε θαηά 4,4% έλαληη ηνπ 

ηξέρνληνο, αλεξρφκελε ζε 165,4 KWh. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο EEHC, ζηνρεχεηαη επίζεο ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ ζε 38,7 εθαη. (ξπζκφο αχμεζεο 3,4% έλαληη ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο).        

 

Τπνγξαθή ζπκθσληψλ έξεπλαο & αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε ηε κνλνγξαθή 

ζπκθσληψλ κε ηνπο νκίινπο πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηνλ πιένλ πξφζθαην 

δηεζλή δηαγσληζκφ γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Θπκίδνπκε φηη ν ελ ιφγσ δηεζλήο δηαγσληζκφο πξνο αλάζεζε εξεπλψλ 

γηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε 10 ζπλνιηθά ππεξάθηηα νηθφπεδα 

παξαρψξεζεο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα είρε πξνθεξπρζεί ηo Μάξηην 2019 απφ ηνλ αηγππηηαθφ 

θξαηηθφ φκηιν Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope). Σν Γεθέκβξην 2019, ην 

Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ είρε αλαθνηλψζεη φηη ηα ζρεηηθά έξγα αλαηέζεθαλ ζηνπο νκίινπο 

Chevron, Shell θαη Mubadala Petroleum.  

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ, θ. El-Molla, ε νινθιήξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηα θνηηάζκαηα ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα αλακέλεηαη λα πξνσζήζνπλ ηα ζρέδηα 

ηεο θπβέξλεζεο λα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ, 

ηδηαίηεξα ζε αλεμεξεχλεηεο σο ηψξα πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ν θ. El-Molla, νη δξαζηεξηφηεηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ ζε πεξηνρέο παξαρψξεζεο ζηελ Άλσ Αίγππην ζπλερίδνληαη 

θαλνληθά, κε έρνληαο επεξεαζηεί νπδφισο απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, ελψ, 

ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Ganope, θ. Abdel Azim, ε εηαηξεία έρεη κέρξη ηψξα ππνγξάςεη 

–γηα θνηηάζκαηα ηεο Άλσ Αηγχπηνπ- ζπλνιηθά 13 ζπκθσλίεο έξεπλαο θνηηαζκάησλ θαη 

παξαγσγήο απφ απηά, θαζψο επίζεο 5 ζπκθσλίεο αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ θαη κία ζπκθσλία 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, ν θ. Abdel Azim δήισζε φηη ε Ganope ζπλεξγάδεηαη 

ππνζηεξηθηηθά κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) ζηελ πινπνίεζε 10 αθφκε 

ζπκθσληψλ γηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε παξαγσγήο. 
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Γηάλνημε 10 λέσλ θξεάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 

Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, βαζηδφκελνο ζε 

ζηνηρεία ιεπηνκεξνχο έθζεζεο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ζηε δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 δηαλνίρζεθαλ ζπλνιηθά 10 λέα θξέαηα γηα έξεπλεο θνηηαζκάησλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ $314 εθαη., ελψ αθφκε έλα λέν 

θξέαξ επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηάλνημεο. ηελ έθζεζή ηεο, ε EGAS επηζεκαίλεη φηη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ην αηγππηηαθφ θξάηνο ππέγξαςε ήδε 5 ζπκθσλίεο γηα 

έξεπλεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ αθφκε 2 επξίζθνληαη ζε θάζε ππνγξαθήο, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο 

αμίαο $975 εθαη., ελψ επηπιένλ κνλνγξαθήζεθαλ αθφκε 7 ζπκθσλίεο, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο 

αμίαο $690 εθαη. Ζ EGAS εθηηκά ην κέζν εκεξήζην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ Αίγππην ζε 7,2 δηζ. θ.π. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ράξε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο αξθεηψλ λέσλ θνηηαζκάησλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

EGAS, έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνο 2019/20 έρεη επηηεπρζεί ζπλνιηθά ε ζχλδεζε 936.000 

θαηνηθηψλ, 48 βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 163 εκπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην δίθηπν 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ε κεηαηξνπή 39.000 νρεκάησλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ 

αέξην αληί κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα.   

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζέηεη φξηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ιφγσ θνξσλντνχ 

χκθσλα κε πξφζθαηεο θιαδηθέο αλαιχζεηο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε θαίλεηαη φηη έρεη ειαθξψο κεηαβάιεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα, αθ’ ελφο ιφγσ ηεο πξφζθαηεο 

«θαηάξξεπζεο» ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη αθ’ εηέξνπ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. χκθσλα κάιηζηα κε νξηζκέλεο θιαδηθέο 

εθηηκήζεηο, ζηελ Αίγππην ζήκεξα πθίζηαηαη ππεξπξνζθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία 

κάιηζηα, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, κε ηελ 

ππνηνληθφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ δηαζχλδεζεο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ εμαγσγή ηνπ 

ελεξγεηαθνχ πιενλάζκαηνο, πξνθαινχλ ζθεπηηθηζκφ θαη ελδερφκελε αλαζεψξεζε ελεξγεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε ηξέρνπζα ειεθηξνπαξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο 

Αηγχπηνπ αλέξρεηαη ρνλδξηθά ζε πεξίπνπ 58 GW, ελψ ην κέγηζην επίπεδν ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, 

ην θαινθαίξη, αλέξρεηαη ζε 30-32 GW.  Όπσο αλαθέξεη ν θιαδηθφο Σχπνο, ζηηο 20/5 ε 

αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (EgyptERA) μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή 

αλψηαησλ νξίσλ ζηελ ηδησηηθή παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ 

ην επίπεδν ησλ 20 MW γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ ηδησηψλ παξαγσγψλ, ελψ 

εμαηξνχληαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban 

ζηελ Άλσ Αίγππην. Οη πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην επηθέξνπλ επίζεο 

ρακειφηεξεο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη ηδηψηεο παξαγσγνί απφ ηε δηάζεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη λέα ηέιε κε ηα νπνία απηνί επηβαξχλνληαη. Οη ζρεηηθέο θιαδηθέο εθηηκήζεηο 

αλαθέξνπλ φηη ινγηθά ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη ε επηβξάδπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ αλάπηπμε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα, γηα ηελ πεξίνδν ησλ πξνζερψλ 18 έσο 24 κελψλ, ελψ 

πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ αλαθέξνπλ φηη ην θξάηνο έρεη «παγψζεη» ηελ πξνθήξπμε 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ projects ζηνλ θιάδν ΑΠΔ, έσο φηνπ μεθαζαξίζεη ην ηνπίν 

φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεπξά ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Κνηλνπξαμία ησλ νκίισλ Enara & Total ζα παξάζρεη ειεθηξηζκφ ζην project ησλ 1,5 

εθαηνκκπξίσλ feddans 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ φηη θνηλνπξαμία ηνπ αηγππηηαθνχ ελεξγεηαθνχ 

νκίινπ Enara Energy θαη ηνπ γαιιηθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Total αλέιαβε απφ ην θξάηνο ηελ 

πινπνίεζε έξγνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο El Moghrah θαη 

δπηηθήο Minya, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ κεγάινπ πξνγξάκκαηνο αλάθηεζεο εθηάζεσλ 

1,5 εθαη. feddans αγξνηηθήο γεο, πνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ζηα ηέιε ηνπ 

2015. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ ππεγξάθε κε 

ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα Egyptian Countryside Development Company (ECDC-El Reef El 
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Masry), ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάθηεζεο θαη αγξνηηθήο αμηνπνίεζεο 

εξεκηθψλ εθηάζεσλ, πξνβιέπεη ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ηζρχνο 400 MW, ζε επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ησλ 

αλσηέξσ δχν πεξηνρψλ 

εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi ζηα ηέιε ηνπ 

2015, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζε εξεκηθέο εθηάζεηο 1,5 εθαη. 

feddans, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ηεο αγξνηηθήο γεο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα αλάπηπμε 

θαιιηεξγεηψλ. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα δηαηξέρεη 8 ζπλνιηθά αηγππηηαθέο επαξρίεο ζηε Γπηηθή 

Έξεκν θαη ην ηλά θαη πινπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ ηνλ αηγππηηαθφ  ηξαηφ.    

 

Γεκνζηεχκαηα πεξί θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο 

Αηγχπηνπ-Κχπξνπ-Διιάδαο (EuroAfrica Interconnector) 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα βαζηζκέλα ζε πεγέο ηνπ  αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, αλέθεξαλ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλαβνιή 

πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ project ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Δπξψπε κε 

ππνζαιάζζην θαιψδην δπλακηθφηεηαο 2 GW, κέζσ Κχπξνπ θαη Διιάδαο (Κξήηεο), εμαηηίαο 

θαζπζηεξήζεσλ ηνπ θππξηαθνχ νκίινπ EuroAfrica Interconnector λα νινθιεξψζεη ηελ 

εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κειεηψλ. Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε επίζεο φηη, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (EEHC), ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη παξά κφλν εθ’ φζνλ νη 

ζρεηηθέο κειέηεο νινθιεξσζνχλ, παξέρνληαο αθξηβείο εθηηκήζεηο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο 

θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ έξγνπ.  

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε πξφηαζεο δηαγξαθήο ρξεψλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ θ/α 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ γηα 

ηε δηαγξαθή εθθξεκψλ ρξεψλ χςνπο EGP5,3 δηζ. απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο, έλαληη ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο κνλάδεο πξηλ 

απφ ηηο 31/12/2019. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αθνξά ρξέε γηα θπζηθφ αέξην πνπ έρεη αγνξαζηεί απφ 

ζπγαηξηθνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ θνξείο, ελψ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεψλ πνπ ζα 

δηαγξαθνχλ πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη ζε ηέιε θαη πξνζαπμήζεηο πνπ νθείινληαη απφ ηα 

εξγνζηάζηα γηα θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ή κε ηήξεζε ησλ φξσλ πξνκήζεηαο ηνπ αεξίνπ. Όπσο 

αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ θπβεξλεηηθή απφθαζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηα 

κέηξα ζηήξημεο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο έλαληη ηεο παλδεκίαο, αιιά κάιινλ κε κία γεληθφηεξε 

θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα ζηήξημεο πξνβιεκαηηθψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ηα $2,69 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ην Μάξηην 2020 

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

έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην Μάξηην 2020 ζπξξηθλψζεθε θαηά 38,6% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελν ζε $2,69 δηζ. έλαληη $4,38 δηζ. ην Μάξηην 2019. Καηά ηελ CAPMAS, ην Μάξηην 

2020 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 18% ζην επίπεδν ησλ $2,24 δηζ. έλαληη $2,73 

δηζ. ην Μάξηην 2019, ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 30,6%, ζην επίπεδν ησλ $4,93 δηζ., 

έλαληη $7,11 δηζ. ην Μάξηην 2019. Αμηφινγεο κεηψζεηο θαηαγξάθεθαλ ην Μάξηην 2020 ζηηο 

αηγππηηαθέο εμαγσγέο εηνίκσλ ελδπκάησλ (-23,9%), πξντφλησλ πεηξειαίνπ (-70,7%), 

αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (-46,8%), θαζψο θαη δηαθφξσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ           

(-3,2%). Αληίζηνηρα, απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS δείρλνπλ κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ ζηδήξνπ & ράιπβα ην Μάξηην 2020 θαηά 8,9%, θαζψο θαη ησλ εηζαγσγψλ ζηηαξηνχ 

θαηά 28,8%, πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαηά 70% θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά 2,2%. 

 

Δμαγσγηθέο επηδνηήζεηο EGP3 δηζ. θαηεβιήζεζαλ ην δίκελν Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2020 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην θξαηηθφ 

ηακείν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο (Export Development Fund) θαηέβαιε ζην 

δηάζηεκα Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2020 ζπλνιηθά πεξίπνπ EGP3 δηζ. πξνο επηρεηξήζεηο, έλαληη 
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νθεηιφκελσλ απφ ην θξάηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ. Με ηελ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ 

επηδνηήζεσλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ νθεηιφκελσλ απφ ην θξάηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) έρεη θζάζεη ηηο EGP5,2 δηζ. 

χκθσλα κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζνχλ 

ζηνπο εγρψξηνπο εμαγσγείο πξφζζεηεο νθεηιέο απφ επηδνηήζεηο, ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1 δηζ., 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα επίπεδα ξεπζηφηεηάο ηνπο πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. 

 

Τπ. Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο: πιεζηάδεη εκπνξηθή ζπκθσλία Αηγχπηνπ-Βξεηαλίαο 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ εκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαο Gamea ζηα κέζα 

Ηνπλίνπ, νη δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ 

θαη Βξεηαλίαο –ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ ζηελ επνρή κεηά ην 

“Brexit”- επξίζθνληαη πιένλ ζε ηειηθφ ζηάδην θαη νη δχν πιεπξέο ζα είλαη ζε ιίγν θαηξφ έηνηκεο 

λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζπκθσλίαο. εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ 

δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε απφ ην έηνο 2018, ελψ, φπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε δειψζεηο ηεο θαο Gamea, βαζηθφ ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο 

πιεπξάο απνηειεί ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηε Βξεηαλία.   

 

Η Αίγππηνο μαλαξρίδεη ηηο εμαγσγέο πνπιεξηθψλ κεηά απφ 14 έηε 

ηα κέζα Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε επαλέλαξμε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πνπιεξηθψλ, γηα 

πξψηε θνξά έπεηηα απφ 14 ρξφληα, θαζψο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία ησλ Εψσλ 

(ΟΗΔ) πξνζέζεζε ηελ Αίγππην ζηνλ θαηάινγν ρσξψλ νη εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο πνπιεξηθψλ  

ησλ νπνίσλ είλαη ειεχζεξεο απφ ηελ γξίπε ησλ πηελψλ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη 

νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πνπιεξηθψλ δηαθφπεθαλ ην έηνο 2006 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο 

ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ. 

 

Η Αίγππηνο ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα πξνκήζεηαο ζηηαξηνχ θαη απφ δηεζλείο πεγέο 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (General Authority for 

Supply Commodities – GASC) πξνθήξπμε λέν δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ζηηαξηνχ, 

ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα «ρηίζεη» απνζέκαηα αζθαιείαο κε 

επαξθείο πνζφηεηεο ζηηαξηνχ, ηφζν απφ ληφπηνπο θαιιηεξγεηέο, ιφγσ κεησκέλσλ εμαγσγψλ ηνπ 

πξντφληνο απφ νξηζκέλεο βαζηθέο ρψξεο-πξνκεζεπηέο ηεο Αηγχπηνπ, φπσο ε Ρσζία θαη 

Ρνπκαλία, θαηά ηελ ηξέρνπζα δπζρεξή ζπγθπξία ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Καηά ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε εηζαγσγή ζπλνιηθψλ 

πνζνηήησλ 800 ρηι. ηφλσλ, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ηεο εγρψξηαο 

εζνδείαο –ζηνπο 3,6 εθαη. ηφλνπο- αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη επάξθεηα ησλ εγρψξησλ 

απνζεκάησλ γηα πεξίνδν 7-8 κελψλ. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο είρε πξνκεζεπηεί πνζφηεηεο 

ζηηαξηνχ κφιηο 240 ρηι. ηφλσλ απφ ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πξνεγνχκελή ηεο πξνζπάζεηα αγνξάο ζηηαξηνχ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο βξέζεθε αληηκέησπε κε 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζθνξψλ. Σηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Ηνπλίνπ ε Αίγππηνο 

αγφξαζε 120.000 ηφλνπο νπθξαληθνχ ζηηαξηνχ, πνπ πξννξίδεηαη γηα θφξησζε ζην δηάζηεκα 10-

25 Ηνπιίνπ κε πξννπηηθή ην πξντφλ λα είλαη δηαζέζηκν ηνλ Αχγνπζην, ελψ ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

σο άλσ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ηεο GASC, ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, αγνξάζηεθαλ επίζεο 120.000 

ηφλνπο ξσζηθνχ ζηηαξηνχ.   

 

Μέηξα ηεισλεηαθήο δηεπθφιπλζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφζθαηε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Αίγππην ζα κπνξνχλ απφ ηνχδε λα εγγξαθνχλ ζε «ιεπθή ιίζηα» εηζαγσγέσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνιακβάλνπλ ηαρέσλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνπλ ζηα ζεκεία 

εηζφδνπ, θάηη πνπ επηηξεπφηαλ έσο ηψξα κφλν γηα κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, κε πςειά 

επίπεδα ηδίξνπ. Καηά ην αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε έληαμε επηιεγκέλσλ 

κηθξνκεζαίσλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε «ιεπθή ιίζηα» ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
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ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δμαγσγψλ-Δηζαγσγψλ (GOEIC) θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εληάζζεηαη 

ζην πιαίζην πεξαηηέξσ ελίζρπζεο –ιφγσ παλδεκίαο θνξσλντνχ- ηνπ εθαξκνδφκελνπ απφ ην 

ηέινο Ννεκβξίνπ 2019 ζπζηήκαηνο «πξάζηλεο δηφδνπ» (“green channel”), δειαδή 

απινπνηεκέλσλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηαρείαο νινθιήξσζεο ηνπ εθηεισληζκνχ, γηα 

εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη εληεηαγκέλεο ζε «ιεπθή ιίζηα». 

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ζπκθσλίαο κε ηε Γαιιία γηα βειηίσζε ηεο αηγππηηαθήο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ζπκθσλία ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ην 

γαιιηθφ φκηιν Semnaris θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française 

de Développement – AFD) κε αληηθείκελν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ αγνξψλ ηεο Αηγχπηνπ. Με βάζε ηελ ελ ιφγσ 

ζπκθσλία, ε Semnaris, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηε βαζηθή ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ηεο Γαιιίαο, 

Rungis, ζα ππνβάιεη ζπζηάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθνδηαζηηθψλ 

δηθηχσλ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηρλειαζηκφηεηαο θαη ειέγρνπ 

ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Δπίζεο, ε Semnaris ζα εθπνλήζεη κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε εζληθήο 

αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ρνλδξηθψλ αγνξψλ λσπψλ ηξνθίκσλ. 

 

Σξίκελε απαγφξεπζε ησλ εηζαγσγψλ δάραξεο επηβάιιεη ην Τπ. Δκπνξίνπ 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο απαγφξεπζε γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνζερνχο ηξηκήλνπ –έσο ηηο αξρέο επηεκβξίνπ- ηηο εηζαγσγέο ιεπθήο 

δάραξεο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηηο εηζαγσγέο δάραξεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε γηα ηε 

θαξκαθνβηνκεραλία, πνπ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ, θ. Meselhy, ε 

ρψξα δηαζέηεη επαξθή απνζέκαηα δάραξεο πξνο θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ελψ 

πεξηνξηζκέλεο εηζαγσγέο αθαηέξγαζηεο δάραξεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο 

απφ ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Πξνκεζεηψλ θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. Ο θ. Meselhy 

πξφζζεζε φηη ε απαγφξεπζε εηζαγσγψλ δάραξεο έγηλε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο 

βηνκεραλίαο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πξντφληνο, νη νπνίεο ζηελ παξνχζα 

θάζε έρνπλ ππνζηεί εμαηξεηηθά κεγάιεο κεηψζεηο. 

 

εκαληηθή κείσζε ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ηνλ Απξίιην 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

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

ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο αλακελφηαλ, ζεκαληηθά κεησκέλεο θαηά 

22,4% ζε εηήζηα βάζε θαη θαηά 46,7% ζε κεληαία βάζε, αλεξρφκελεο ζην επίπεδν ησλ 8.900 

κνλάδσλ, επεξεαζκέλεο κεηαμχ άιισλ απφ ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο πνπ έρεη 

εθαξκφζεη ε θπβέξλεζε απφ ηα κέζα Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Οη πσιήζεηο επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ κεηψζεθαλ θαηά 26,4% ζε εηήζηα θαη θαηά 49,8% ζε κεληαία βάζε, αλεξρφκελεο 

ζε 5.850 κνλάδεο. 

 

Δθθίλεζε πξνγξάκκαηνο “Better Cotton Initiative” 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ζπγθεθξηκέλα ηα 

Τπνπξγεία Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θήξπμαλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο “Better Cotton Initiative”, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε 

αλαπηπμηαθή πξσηνβνπιία “Egyptian Cotton Project”, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

ηηαιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ζε ζπληνληζκφ κε ηνλ UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο 

βάκβαθνο, θαζψο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο ζηε ρψξα.   
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Αλαγγειία 11 λέσλ επελδπηηθψλ projects ζηνλ θιάδν πεηξνρεκηθψλ 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο αλαθνίλσζεο απφ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ηεο 

λέαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ εγρψξην θιάδν πεηξνρεκηθήο βηνκεραλίαο, αλαθνηλψζεθε απφ 

ηελ θπβέξλεζε ε πινπνίεζε 11 ζπλνιηθά λέσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνο επέθηαζε ηεο 

πεηξνρεκηθήο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο, κε ζπλνιηθφ επελδπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 

$19 δηζ. ηνλ θπβεξλεηηθφ ζρεδηαζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν λέα γηγαληηαία ζπγθξνηήκαηα 

δηπιηζηεξίσλ θαη παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ. 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεηξνρεκηθή βηνκεραλία 

θζάλεη έσο ην έηνο 2035, ελψ ε ζηξαηεγηθή βξίζθεηαη ζε ζηάδην νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη έγθξηζεο απφ ηελ θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηεο. 

Μεηαμχ ησλ κεγάισλ πεηξνρεκηθψλ projects πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ηεο 

θπβέξλεζεο, ζπγθαηαιέγνληαη ην κεγάιν ζπγθξφηεκα δηπιηζηεξίσλ θαη παξαγσγήο 

πεηξνρεκηθψλ ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ πεηξνρεκηθψλ βηνκεραληψλ (ECHEM) πνπ ζα πινπνηήζεη ν 

φκηινο Bechtel, επελδπηηθνχ θφζηνπο $7,5 δηζ., ην επίζεο κεγάιν ζπγθξφηεκα δηπιηζηεξίσλ θαη 

παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δι Αιακέηλ, επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 δηζ., φπσο 

θαη κηθξφηεξα projects φπσο θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο βνπηαδηελίνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα 

(ζπγθξφηεκα ETHYDCO), επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ $183 εθαη., θαηαζθεπήο κνλάδαο 

παξαγψγσλ κεζαλφιεο ζηε Γακηέηηε, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ $117 εθαη., 

θαζψο επίζεο κνλάδαο παξαγσγήο MDF ζηελ Beheira θαη κνλάδσλ παξαγσγήο βηναηζαλφιεο, 

πνιπαθεηάιεο θαη κειακίλεο.      

 

Γεκνζηεχκαηα πεξί πξνβιεκάησλ ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο θηινμέλεζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ θιαδηθέο αλαιχζεηο πνπ αλαθέξνπλ φηη 

θαηά ην δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ κελψλ ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν λα αλαγθαζηνχλ λα 

θιείζνπλ 4 ή 5 κνλάδεο ηζηκεληνπαξαγσγήο ζηε ρψξα, εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ επηπινθψλ πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ιφγσ ηεο παλδεκίαο ζηνλ θιάδν, ν νπνίνο ήδε πιεηηφηαλ 

απφ ππεξπξνζθνξά ηζηκέληνπ θαη θαηαθξήκληζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο. 

χκθσλα δε κε ζρεηηθά δηεζλή δεκνζηεχκαηα, νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο 

παλδεκίαο ελδέρεηαη λα θαηαθέξνπλ ην ηειηθφ πιήγκα γηα ηηο μέλεο ηζηκεληνβηνκεραλίεο πνπ 

έρνπλ επελδχζεη ζηε ρψξα. χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο, ην 

ηξέρνλ επίπεδν ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο εθηηκάηαη ζε κεηαμχ 80 θαη 85 εθαη. ηφλνπο, 

ελψ ε θαηαλάισζε έπεζε ην 2019 ζην επίπεδν ησλ 44 εθαη. ηφλσλ θαη ην δίκελν Μαξηίνπ-

Απξηιίνπ 2020 θαηέγξαςε δηαδνρηθέο πηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 3% θαη ηνπ 8% αληίζηνηρα, έπεηηα 

απφ ειαθξά απμεηηθή ηάζε πνπ είρε εκθαλίζεη ην πξψην δίκελν ηνπ έηνπο. Όπσο αλαθέξεη ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη εθπξφζσπνη ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαινχλ ην θξάηνο 

βνεζήζεη ηνλ θιάδν –πέξαλ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο ζηελ νπνία έρεη ήδε πξνβεί- δηα 

ηεο επηβνιήο ειέγρσλ ηηκψλ θαη πνζνζηψζεσλ ζηηο εμαγσγέο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ήδε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, νη εγρψξηεο ηζηκεληνβηνκεραλίεο National Cement, Tourah 

Cement θαη El Nahda Cement αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, άιιεο πξνζσξηλά θαη άιιεο ζε 

κφληκε βάζε, εμαηηίαο ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

 

πκθσλία αηγππηηαθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο Eva Pharma γηα παξαζθεπή ζεξαπείαο θαηά 

θνξσλντνχ 

ηα κέζα Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

θαξκαθεπηηθνχ νκίινπ Eva Pharma πεξί επίηεπμεο ζπκθσλίαο κε ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Gilead 

Sciences πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη εμνπζηνδνηεκέλα ηελ πεηξακαηηθή ζεξαπεπηηθή νπζία 

“Remdesivir” γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ εηαηξηθφ 

αλαθνηλσζέλ, «ε επηηεπρζείζα ζπκθσλία αδεηνδφηεζεο κεηαθέξεη ζηελ Eva Pharma ηελ 

ηερλνινγία θαη ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο θαξκάθσλ ηεο Gilead, ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

μεθηλήζνπκε ηελ παξαγσγή ηεο ζεξαπεπηηθήο νπζίαο Remdesivir ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ». 

Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Eva Pharma αλακέλεη επί ηνπ παξφληνο έγθξηζε θαη εγγξαθή 

ηνπ θαξκάθνπ απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο, ελψ ε ηηκή ζηελ νπνία αλακέλεηαη απηφ λα 

δηαηίζεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ EGP2.000 ιίξεο αλά θηάιε. Όπσο 
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αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Eva Pharma θαη ε Gilead έρνπλ ζπλεξγαζηεί θαη θαηά ην 

παξειζφλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζθεπαζκάησλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ AIDS θαη ηεο επαηίηηδαο 

C ζε αζζελείο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Πηψζε ησλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην Μάην 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ζε εηήζηα βάζε, εμαηηίαο ηεο 

πηψζεο ηνπ θαζαξνχ ηνλάδ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηεο Γηψξπγαο 

θαηά πιεζίνλ ηνπ 10% ζε ζχγθξηζε κε ην Μάην 2019. χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα ζηνηρεία 

ηεο Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ, ηα έζνδα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 παξνπζίαζαλ 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,2% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελα ζε $1,43 δηζ., κε παξάιιειε αχμεζε 

ηνπ θαζαξνχ ηνλάδ θαηά 8,5%. 

 

Κνλδχιηα €145 εθαη. ζθνπεχεη λα εμαζθαιίζεη ην Τπ. Μεηαθνξψλ γηα ηε γξακκή 1 κεηξφ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζρεδηάδεη λα 

εμαζθαιίζεη πξφζζεηα  θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο €145 εθαη. κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε 

έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ζηε γξακκή 1 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ππέγξαςε κε ηε γαιιηθή ππεξεζία 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD) ηε ιήςε δαλείνπ χςνπο €50 εθαη. κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ηεο γξακκήο, ελψ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη 

δαλεηαθά θεθάιαηα χςνπο €205 εθαη. απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) θαη €350 εθαη. απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζηελ ελ ιφγσ γξακκή. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, 

νη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο αλάγθεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο 1 

ηνπ κεηξφ Καΐξνπ –ζπλνιηθνχ κήθνπο 44 ρικ.- αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ €750 εθαη., ελψ ην 

Τπνπξγείν πξνηίζεηαη εληφο ηνπ πξνζερνχο Απγνχζηνπ λα πξνβεί ζε πξνθήξπμε δηεζλνχο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γξακκήο. 

Παξεκπηπηφλησο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens έρεη 

πξφζθαηα αλαιάβεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ε νπνία πξφθεηηαη λα 

ζπλδέζεη ηελ πξσηεχνπζα κε ην αεξνδξφκην Καΐξνπ. 

 

Αλαγγειία εθπηψζεσλ ζε αεξνγξακκέο φζνλ αθνξά ηέιε πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ν Τπνπξγφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Manar αλαθνίλσζε ηε ζρεδηαδφκελε 

παξνρή εθπηψζεσλ ζηηο αεξνγξακκέο φζνλ αθνξά ηέιε γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη ζηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηα νπνία ζρεδηάδεηαη λα ππνδερζνχλ μέλνπο ηνπξίζηεο 

φηαλ ε Αίγππηνο μαλαλνίμεη ηα ζχλνξά ηεο ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, ήηνη ζε αεξνδξφκηα ηνπ 

Ννηίνπ ηλά, ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο (Hurghada) θαη ηνπ Matrouh. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ 

εθπηψζεσλ, ν Τπνπξγφο αλέθεξε κεηψζεηο θαηά 50% ζηα ηέιε πξνζγείσζεο θαη ζηάζκεπζεο, 

θαζψο θαη θαηά 20% ζηα ηέιε ησλ ππεξεζηψλ εδάθνπο (ground services).  

εκεηψλεηαη φηη, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην ελέθξηλε ηε δηαγξαθή ηνπ εκίζεσο ησλ ρξεψλ ηνπ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα EgyptAir 

πξνο ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) απφ πξνζαπμήζεηο έλεθα θαζπζηεξήζεσλ 

εμφθιεζεο αγνξψλ θαπζίκσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο κε 

απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο πξνο ηελ EGPC εληφο πεξηφδνπ 8 εηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 

2021. Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ εμάιινπ φηη ε EgyptAir δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο 

κε ηηο δχν κεγάιεο θξαηηθέο ηξάπεδεο, National Bank of Egypt θαη Banque Misr, γηα ηε ιήςε 

δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP3 δηζ.   

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

πλέρηζε επαλεθθίλεζεο ιεηηνπξγίαο αηγππηηαθψλ μελνδνρείσλ 

Ωο ηα κέζα Ηνπλίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο –ζε 

πνζνζηφ 50% πιένλ ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο- ζπλνιηθά 174 μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλά ηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά, 
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Αιεμάλδξεηαο, Καΐξνπ, νπέδ θαη Αζνπάλ, νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί θαη ιάβεη ηα ζρεηηθά 

πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά. Ζ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο ζε αλψηαην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 50% αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, νπφηε εηθάδεηαη φηη ην 

πνζνζηφ ζα απμεζεί ζε 75%. 

Παξεκπηπηφλησο αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο 

& Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, θ. Safaan, ην εηδηθφ ηακείν έθηαθησλ αλαγθψλ έρεη κέρξη ηψξα 

θαηαβάιεη επείγνπζα νηθνλνκηθή βνήζεηα ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ησλ EGP163 εθαη. πξνο 

πεξίπνπ 154 ρηι. επνρηθά εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ηα εηζνδήκαηα ησλ νπνίσλ 

έρνπλ πιεγεί απφ ηε δηεζλή παλδεκία θνξσλντνχ.  

 

Δθηηκψκελε απψιεηα ηνπ 73% ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ζηελ Αίγππην ην 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ National Planning Institute, ν αηγππηηαθφο 

ηνπξηζηηθφο θιάδνο εθηηκάηαη φηη ζα απνιέζεη –ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε- πεξίπνπ ην 73% ησλ 

αξρηθά αλακελφκελσλ εζφδσλ ηνπ ην 2020, εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ην θαιχηεξν ζελάξην πξνβιέπεη ηελ επαλέλαξμε ησλ 

πηήζεσλ έσο ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ψζηε λα αξρίζεη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο λα επαλαθάκπηεη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ελψ, κία ελδερφκελε ζπλέρηζε ηεο παλδεκίαο εθηηκάηαη 

φηη ζα θέξεη αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θεηηλψλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ, ζην επίπεδν ησλ 

$3,45 δηζ. ηηο εθηηκήζεηο ηνπ National Planning Institute πεξηιακβάλνληαη επίζεο δχν αθφκε 

πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμα ζελάξηα, πνπ πξνβιέπνπλ αληίζηνηρα αλάθακςε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2020, εηζεξρφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο ηάμεσο ησλ 750 

ρηιηάδσλ αηφκσλ θαη έζνδα $3,1 δηζ., θαζψο θαη ζπλέρηζε ηεο παλδεκίαο θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ έσο θαη ην Γεθέκβξην 2020, κε πηψζε ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζην 

δηάζηεκα Απξηιίνπ-Γεθεκβξίνπ 2020 θαηά 100%. 

 

Υακειφηαηα πνζνζηά πιεξφηεηαο μελνδνρείσλ ζηελ Αίγππην ηελ πεξίνδν ηνπ Eid Al-Fitr 

Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ, θαηά ηελ 

ενξηαζηηθή πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ, ηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ 

θαηέγξαςαλ πνζνζηφ πιεξφηεηαο κφιηο 9%, ελψ ζηελ Αιεμάλδξεηα ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο 

αλήιζε ζε 25%, ζηελ πεξηθέξεηα Δξπζξάο Θάιαζζαο (Hurghada) ζε 13%, ζηελ πεξηθέξεηα 

Ννηίνπ ηλά (Sharm El Sheikh) ζε 8%, ζηελ πεξηνρή ηνπ νπέδ (Ain Sokhna) ζε 8% θαη ζηελ 

πεξηνρή Marsa Matrouh ζε 4%, αληίζηνηρα.  

 

ΟΤΓΑΝ 

Πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο 

ην δνιιάξην ζηελ αλεπίζεκε, παξάιιειε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ρεηξνηέξεπζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν πξφζθαηα, θζάλνληαο κάιηζηα πξνο ηα κέζα Ηνπλίνπ ηα εμαηξεηηθά ρακειά 

επίπεδα ησλ 147 έσο 150 ιηξψλ αλά δνιιάξην, θνληά ζηηο 3 θνξέο παξαπάλσ απφ ηελ επίζεκε 

ηζνηηκία, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. Ζ ζπλερηδφκελε 

αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ έλαληη ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο νθείιεηαη ζηελ εληνλφηαηε δήηεζε 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο πξνο θάιπςε ησλ εηζαγσγηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηηο 

ζπλερηδφκελεο ειιείςεηο πνιιψλ βαζηθψλ αγαζψλ.  

 

Γεκνζηεχκαηα πεξί ζπλνκηιηψλ κε ΓΝΣ γηα πξφγξακκα ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ν νπδαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi αλέθεξε φηη ε 

θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ έρεη μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη ην δξφκν γηα 

παξνρή δηεζλνχο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο πξνο ηε ρψξα. Όπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ην νπδάλ δελ δχλαηαη πξνο ην παξφλ λα ιάβεη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ή κέζσ 

ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, φζν νη ΖΠΑ δηαηεξνχλ ηε ρψξα ζε θαηάινγν θξαηψλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία, αιιά θαη δηφηη ην νπδάλ έρεη παιαηφηεξεο εθθξεκείο 

νθεηιέο χςνπο $1,3 δηζ. πξνο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν σο άλσ πξφγξακκα 

(“Staff-Monitored Program”) εθ’ φζνλ πινπνηεζεί, ζα παξαθνινπζεί ζε δηαξθή βάζε ηνλ 
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νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρψξαο, εληνπίδνληαο επθαηξίεο γηα δηεζλείο ρξεκαηνδνηήζεηο 

θαη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Θεσξείηαη δε φηη έλα ηέηνην πξφγξακκα νπζηαζηηθά αλνίγεη ην 

δξφκν πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε ρψξα λα δηαπξαγκαηεχεηαη αλαδηάξζξσζε / δηαγξαθή ηνπ 

ρξένπο ηεο, θαζψο θαη δηεζλή ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ. Όπσο 

επηζήκαλε ζε ζρεηηθή ηνπνζέηεζή ηνπ ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηνπ ΓΝΣ θ. Rice, «ζηελ 

παξνχζα θάζε ην Σακείν δηεμάγεη ζπλνκηιίεο κε ην νπδάλ –νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζνχλ σο ην ηέινο Ηνπλίνπ, φρη γηα λα παξάζρεη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε, αιιά γηα λα 

μεθηλήζεη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο ρψξαο απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ Σακείνπ, βνεζψληαο ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο λα εμπγηάλεη ηε 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, λα εμνθιήζεη ηηο δηεζλείο νθεηιέο ηεο, ψζηε λα θαηαζηεί ε ρψξα 

ηθαλή λα δερζεί ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δηεζλείο πεγέο». 

Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) ελέθξηλε 

πξφζθαηα επηρνξήγεζε χςνπο $1,2 εθαη. πξνο ηελ θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο, ψζηε λα 

ζπγρξεκαηνδνηεζεί κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ 

ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ.       

 

Δθαξκνγή πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απ’ επζείαο θαηαβνιψλ κεηξεηψλ ζε θησρνχο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα 

μεθηλήζεη άκεζα λα εθαξκφδεη πεηξακαηηθά πξφγξακκα απ’ επζείαο θαηαβνιψλ κεηξεηψλ ζε 

νηθνλνκηθά αζζελείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε κία πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ (θαπζίκσλ, ςσκηνχ, θαξκάθσλ) πνπ απνηεινχλ ην 25% 

ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη ππέξβαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κε 

απνηειεζκαηηθήο παξάδνζεο ηεο φπνηαο επηζηηηζηηθήο ή άιιεο βνήζεηαο ζε είδνο ζε εθείλνπο 

πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αιιά θαη 

ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ζνπδαληθήο 

θπβέξλεζεο, ζηελ παξνχζα πεξίνδν πεξίπνπ κφλν ην 60% ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηθαηνχληαη 

επηζηηηζηηθή ή ρξεκαηηθή βνήζεηα ηε ιακβάλεη πξαγκαηηθά.  
 

 
 


