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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/2/2021) 

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 
Η Αίγππηνο αλαθέξεη κείσζε 4,7% ζην εκπνξηθό έιιεηκκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 

2020 

Η Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) αλέθεξε κείσζε ηνπ 

εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο θαηά 4,7% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020. Tν εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο 

Αηγύπηνπ έθηαζε ηα 3,3 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020, έλαληη 3,4 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, αληαλαθιώληαο πηώζε 4,7%. 

Η αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο κεηώζεθε θαηά 11,2% θηάλνληαο ηα 2,2 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 

Ννέκβξην ηνπ 2020, έλαληη 2,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

Απηό απνδόζεθε ζε κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγώλ νξηζκέλσλ βαζηθώλ αγαζώλ, όπσο: πξντόληα 

πεηξειαίνπ θαηά 40,1%, έηνηκα ξνύρα θαηά 4,6%, αξγό πεηξέιαην θαηά 38,8% θαη δηάθνξα 

παξαζθεπάζκαηα δπκαξηθώλ θαη ηξνθίκσλ θαηά 2,4%. Σαπηόρξνλα, ε αμία ησλ εμαγσγώλ νξηζκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020. Απηά πεξηειάκβαλαλ: πιαζηηθά θαηά 

19,4%, ραιηά θαηά 35,7%, θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαηά 6,3% θαη έπηπια θαηά 21,3%. 

Η αμία ησλ εηζαγσγώλ κεηώζεθε θαηά 7,4%, θζάλνληαο ηα $ 5,5 δηζ. ην Ννέκβξην ηνπ 2020, έλαληη $ 

5,9 δηζ. ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Απηό νθείιεηαη ζηε κεησκέλε αμία ζε νξηζκέλα 

πξντόληα, όπσο: πξντόληα πεηξειαίνπ πνπ απμήζεθαλ θαηά 20,2%, ζηηάξη πνπ απμήζεθε θαηά 14,2% , 

θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ απμήζεθαλ θαηά 24,3% θαη ηα πιαζηηθά πνπ απμήζεθαλ 

θαηά 2,5%. Οη εηζαγσγέο νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2020 έλαληη ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2019, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: απηνθηλήησλ θαηά 57,5%, πξντόλησλ θξέαηνο θαηά 2,5%, 

επεμεξγαζκέλνπ ειαίνπ θαηά 33,9% θαη αληηθεηκέλσλ κε βάζε ην ραιθό θαηά 30,1%. 

Ο πιεζσξηζκόο ηεο Αηγύπηνπ επηβξαδύλεηαη ζην 4,3% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021 

Η Κεληξηθή Τπεξεζία ηαηηζηηθήο ηεο Αηγύπηνπ (CAPMAS) αλέθεξε όηη ν πιεζσξηζκόο ηεο ρώξαο 

κεηώζεθε θαηά 4,3% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, ζε ζύγθξηζε κε 5,4% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Ο 

νξγαληζκόο δήισζε όηη ν δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (CPI) γηα ηελ Αίγππην έθηαζε ηηο 110,2 κνλάδεο 

γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, αληαλαθιώληαο κείσζε 0,4% από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Ο νξγαληζκόο 

απέδσζε ηε κείσζε ζηελ πηώζε ησλ ηηκώλ: ζηα ιαραληθά θαηά 20,4%., ζηα έηνηκα ξνύρα θαηά 0,1%, 

ζηηο κεηαθνξέο θαηά 0,6% θαη ζηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο θαηά 0,6%, παξά ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ 

ζηα θξνύηα θαηά 5,4%, ζην θξέαο θαη ζηα πνπιεξηθά θαηά 5,2% θαη ζηηο ηηκέο ελνηθίαζεο θαηά 0,3%. 

ύκθσλα κε ην CAPMAS, ην εηήζην πνζνζηό πιεζσξηζκνύ ηεο Αηγύπηνπ αλήιζε ζε 4,8% γηα ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2021, ζε ζύγθξηζε κε ην 6% ην Γεθέκβξην ηνπ 2020 θαη ην 6,8% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2020. Ο εηήζηνο βαζηθόο πιεζσξηζκόο πνπ ππνινγίζηεθε από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ 

αλήιζε ζε 3,6% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, έλαληη 3,8% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Η Δπηηξνπή 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (MPC) ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) απνθάζηζε, ζε 

πξόζθαηε ζπλεδξίαζή ηεο, λα δηαηεξήζεη ηα επηηόθηα θαηαζέζεσλ θαη δαλεηζκνύ κίαο εκέξαο ζε 

8,25% θαη 9,25%, αληίζηνηρα. Θα δηαηεξήζεη επίζεο ηα πνζνζηά πίζησζεο, έθπησζεο θαη θύξηαο 

ιεηηνπξγίαο ζην 8,75%. Η MPC αλέθεξε όηη ην πνζνζηό ηνπ αζηηθνύ πιεζσξηζκνύ έθηαζε ην 5,2% 

θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν (Q4) ηνπ 2020, κηθξόηεξν από ην ειάρηζην εύξνο ζηόρσλ ηνπ 6% πνπ είρε 

αλαθνηλσζεί ην 2018. εκείσζε επίζεο όηη απηή ε απόθιηζε από ην εύξνο ζηόρσλ νθείιεηαη θαη ζηηο 

επηπηώζεηο ηεο λέαο παλδεκίαο (COVID-19) θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Πξόζζεζε όηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ιάβεη αξθεηά κέηξα γηα λα απνθύγεη 

ηπρόλ ειιείςεηο ζηελ πξνκήζεηα βαζηθώλ αγαζώλ ζηελ αγνξά, πνπ ζπλέβαιε επίζεο ζηε κείσζε ησλ 

πνζνζηώλ πιεζσξηζκνύ. Απηό ζπκβαδίδεη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ 

κεζνπξόζεζκα. 
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Η επηηξνπή ζεώξεζε όηη ηα βαζηθά πνζνζηά απόδνζεο ηεο CBE είλαη ζπλεπή κε ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ πιεζσξηζκνύ 7% (± 2%) θαηά κέζν όξν γηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2022. Δίλαη επίζεο ζπλεπείο κε 

ηνλ ζηόρν γηα ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ κεζνπξόζεζκα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Η ΔΔ ζα δηαζέζεη 7 δηζ. Δπξώ γηα ηελ επξσκεζνγεηαθή αλάπηπμε ηελ πεξίνδν 2021-2027 

Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) πξόθεηηαη λα δηαζέζεη 7 δηζ. Δπξώ θαηά ηελ πεξίνδν 2021-2027, ζην 

πιαίζην ηνπ λένπ κέζνπ γεηηνλίαο, αλάπηπμεο θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο (NDICI). Δπηπιένλ 30 δηζ. 

Δπξώ πξόθεηηαη λα δηαηεζνύλ ζε ηδησηηθέο θαη δεκόζηεο επελδύζεηο ζηελ πεξηνρή ηελ επόκελε 

δεθαεηία. 

Η ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή έρεη εγθξηζεί ζε θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ, ε νπνία πξνηείλεη κηα θηιόδνμε θαη θαηλνηόκν λέα αηδέληα γηα ηε Μεζόγεην. 

ηόρνο είλαη ε επαλέλαξμε θαη ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

εηαίξσλ ηεο ζηε λόηηα γεηηνλία. Η λέα αηδέληα βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζε πλεύκα εηαηξηθήο ζρέζεο, νη θνηλέο πξνθιήζεηο κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε επθαηξίεο πξνο ην 

ακνηβαίν ζπκθέξνλ ηεο ΔΔ θαη ησλ λόηησλ γεηηόλσλ ηεο. Πεξηιακβάλεη έλα εηδηθό νηθνλνκηθό θαη 

επελδπηηθό ζρέδην γηα ηελ ηόλσζε ηεο καθξνπξόζεζκεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάθακςεο ζηε λόηηα 

γεηηνληά. Η λέα αηδέληα βαζίδεηαη ζηελ πιήξε εξγαιεηνζήθε ηεο ΔΔ θαη πξνηίζεηαη λα ελώζεη ηηο 

δπλάκεηο ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηπιήο πξάζηλεο 

θαη ςεθηαθήο κεηάβαζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απνζθνπεί επίζεο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ελόηεηαο θαη ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο ηεο ΔΔ, ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο θαη ησλ εηαίξσλ 

ηεο λόηηαο γεηηνλίαο, ζηελ πξνώζεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Έλα εηδηθό ζρέδην νηθνλνκηθήο επέλδπζεο γηα ηελ Νόηηα Γεηηνλία ζηνρεύεη ζην λα δηαζθαιίζεη όηη ε 

πνηόηεηα δσήο ησλ αλζξώπσλ ζηελ πεξηνρή βειηηώλεηαη θαη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε είλαη 

ζπκπεξηιεπηηθή θαη δελ αθήλεη θαλέλαλ πίζσ. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη πξνθαηαξθηηθέο εκβιεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο, ηελ νηθνδόκεζε ηεο επεκεξίαο θαη ηελ αύμεζε 

ησλ εκπνξηθώλ ξνώλ θαη ησλ επελδύζεσλ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνύο. 

Η Αίγππηνο ζα δώζεη 30,6 δηζ. EGP γηα δεκόζηεο επελδύζεηο ζηε Γθίδα ην FY 2020/21 

Η Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Γθίδαο ζα ιάβεη 30,6 δηζ. EGP γηα δεκόζηεο επελδύζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Δπελδύζεσλ Πνιηηώλ» ηεο Αηγύπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

2020/21, όπσο αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Ο Hala El-

Said, Τπνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, δήισζε όηη ζηε Γηνηθεηηθή 

Πεξηθέξεηα ηεο Γθίδαο πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλνιηθά 407 αλαπηπμηαθά έξγα. Η αμία ησλ δεκόζησλ 

επελδύζεσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο ζηελ πεξηνρή ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο επελδύζεσλ πνιηηώλ» 

αληηπξνζσπεύεη ην 11,8% ησλ ζπλνιηθώλ επελδύζεσλ. Αληηθαηνπηξίδεη κηα αύμεζε 29,6% ζε 

ζύγθξηζε κε εθείλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε 2019/20. Οη επελδύζεηο ύςνπο 10,8 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP αθνξνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο, αληηθαηνπηξίδνληαο ζπλνιηθά ην 35,3%, 

ελώ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ πξόθεηηαη λα δηαηεζνύλ ζπλνιηθά 8,3 δηζεθαηνκκύξηα EGP. 

Ο ηνκέαο ησλ αξραηνηήησλ ζα ιάβεη 3,96 δηζ. EGP, πνπ αληηζηνηρεί ζην 12,9% ησλ επελδύζεσλ, ελώ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα επελδπζνύλ 3,3 δηζ. EGP. Δπηπιένλ, 700 εθαηνκκύξηα 

EGP πξννξίδνληαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, αληηθαηνπηξίδνληαο ην 2,3% ησλ 

επελδύζεσλ, θαζώο θαη ηε δηνρέηεπζε 4 δηζ. EGP ζε άιινπο ηνκείο. Δπίζεο, 3,9 δηζ. EGP ζα 

δηαηεζνύλ ζε ππεξεζίεο πόζηκνπ λεξνύ θαη απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γθίδαο. Γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ Zewail City of 
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Science and Technology θαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σερλνινγίαο 

ζηε 6
th
 October City. 

Η έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ έθαλε επίζεο αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ζην δηνηθεηηθό 

δηακέξηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Μεγάινπ Αηγππηηαθνύ Μνπζείνπ (GEM). 

Σν ζεκαληηθό έξγν ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία ελόο παγθόζκηνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ πνπ εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ αηγππηηαθό πνιηηηζκό. Σν FY 2020/21, ην έξγν ζα ιάβεη 2,9 δηζ. EGP θαη ζα 

θηινμελήζεη από 3.000 έσο 5.000 αληηθείκελα. 

Ο El-Said πξόζζεζε όηη ην όξακα 2030 ηεο Αηγύπηνπ ζα παξάζρεη αμηνπξεπείο θαη βηώζηκεο επθαηξίεο 

εξγαζίαο, ελζσκαηώλνληαο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Δλζσκαηώλεη επίζεο ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ρώξαο. 

Σν Νόηην ηλά ιακβάλεη 3,7 δηζεθαηνκκύξηα EGP γηα 169 αλαπηπμηαθά έξγα θαηά ην FY 2020/21 

Η Αίγππηνο ζα πινπνηήζεη 169 αλαπηπμηαθά έξγα ζην Νόηην ηλά αμίαο 3,75 δηο EGP από ην 

πξόγξακκα δεκνζίσλ επελδύζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ 2020/21, ζύκθσλα κε 

ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. ύκθσλα κε ηελ Τπνπξγό Υσξνηαμίαο 

θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala El-Said, νη δεκόζηεο επελδύζεηο πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ην Νόηην 

ηλά έρνπλ απμεζεί θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηηο θαηαλνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 2019/20. Οη θεηηλέο 

επηρνξεγήζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην 1,4% ησλ ζπλνιηθώλ δεκνζίσλ επελδύζεσλ ηεο ρώξαο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ γηα ηνπο πνιίηεο. 

ην πιαίζην ηεο αλαθνίλσζήο ηνπ, ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

δεκνζίεπζε κηα έθζεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηελ ηνκεαθή θαηαλνκή ησλ δεκνζίσλ επελδύζεσλ ζην 

Νόηην ηλά ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο FY 2020/21. Η El-Said είπε όηη επελδύζεηο ύςνπο 1,4 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζα θαηεπζπλζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο ηεο θπβέξλεζεο, απνηειώληαο ην  

36,8% ησλ δαπαλώλ ελώ ν ηνκέαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα ιάβεη 450 εθαηνκκύξηα EGP ή 

12%. 

«Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ έρεη ιάβεη 327 εθαηνκκύξηα EGP, ελώ ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ησλ 

αξραηνηήησλ ζα ιάβεη 322,6 εθαηνκκύξηα EGP ή 8,6% ηεο ρξεκαηνδόηεζεο», δήισζε ε El-Said, 

«Δπηπιένλ, ν ηνκέαο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ηεο άξδεπζεο ζα ιάβεη 305 εθαηνκκύξηα EGP ή 8,1% 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο». Η έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

αλαθέξεη όηη ζα δηαηεζεί 1 δηο EGP ζε ππεξεζίεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ελώ επηπιένλ 75,8 εθαη. 

EGP πξννξίδνληαη γηα έξγα νδνπνηίαο θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε 

ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ King Salman International University. 

Η έθζεζε αλαθέξζεθε επίζεο ζην Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ ηλά, ην νπνίν 

ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή. Σν έξγν ζηνρεύεη επίζεο 

ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηέγαζεο θαη ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο ζε πνιίηεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Βνξείνπ θαη ηνπ Ννηίνπ ηλά. 

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Σα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα απμάλνληαη θαηά 20,991 δηζ. EGP 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε όηη ηα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ 

ηξαπεδηθό ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθαλ θαηά 20,991 δηζ. EGP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Η αμία ησλ 

ζπλνιηθώλ μέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ έθηαζε ηα 270,692 δηζ. EGP, ζε 
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ζύγθξηζε κε ηα 249,7701 δηζ. EGP ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020. Δλ ησ κεηαμύ, νη μέλεο ππνρξεώζεηο 

απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 8,008 δηο EGP θηάλνληαο ζε 689,926 δηζ. EGP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020.  

Η CBE ζεκείσζε όηη ν όγθνο ησλ μέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη απμήζεθε ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2020 θηάλνληαο ζηα 617.681 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, ζε ζύγθξηζε κε ην Ννέκβξην ηνπ 2020 πνπ 

ήηαλ  600.155 δηζεθαηνκκύξηα  EGP.  

Ο όγθνο ησλ μέλσλ ππνρξεώζεσλ ηεο CBE έθηαζε ηα 405,871 δηζεθαηνκκύξηα EGP ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ηα 402,086 δηζεθαηνκκύξηα EGP ην Ννέκβξην ηνπ 2020. Δμήγεζε όηη ν 

όγθνο ησλ πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηακηεπηεξίνπ ζε ηνπηθό λόκηζκα ζε 

εγρώξηεο ηξάπεδεο απμήζεθε θαηά 641,445 δηζ. EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. Έθηαζε ηα 3,128 δηζ. 

EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ, ζε ζύγθξηζε κε πεξίπνπ 2,486 δηο EGP κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

2019. 

Οη θαηαζέζεηο ζε ηνπηθό λόκηζκα αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 532,34 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

2020, ζε ζύγθξηζε κε πεξίπνπ 461,341 δηζ. EGP κέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε 70,999 δηζ. EGP. ύκθσλα κε ηελ CBE, ν ηνκέαο ησλ λνηθνθπξηώλ ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ 

643,108 δηζ. EGP κε ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζε ηξάπεδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, θζάλνληαο ηα 3,116 

δηο EGP πεξίπνπ. ε ζύγθξηζε κε πεξίπνπ 2,472 trn EGP έσο ην ηέινο ηνπ 2019. Σν κεξίδην ηνπ 

νηθηαθνύ ηνκέα ζηηο εγρώξηεο θαηαζέζεηο αλήιζε ζηα 194,424 δηζ. EGP ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2020, ζε 

ζύγθξηζε κε 184,374 δηζ. EGP ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019. Η CBE ζεκείσζε επίζεο όηη νη ζπλνιηθέο 

απνηακηεύζεηο πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ηακηεπηεξίνπ αλήιζαλ ζην EGP 2,921 

δηζεθαηνκκύξηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε 2,228 δηζεθαηνκκύξηα επξώ ηνλ ίδην κήλα 

ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

Η CBE αλέθεξε όηη ην κεξίδην ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθό λόκηζκα 

έθηαζε ηα 62,681 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020. Από απηό ην πνζό, πεξίπνπ 30,762 δηζ. 

EGP ήηαλ θαηαζέζεηο ηξερνύκελσλ ινγαξηαζκώλ, θαη πεξίπνπ 31,919 δηζ. EGP ήηαλ πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηακηεπηεξίνπ . Σν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα αλήιζε ζε πεξίπνπ 

455,194 δηζ. EGP ησλ ζπλνιηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηνπηθό λόκηζκα ζε ηξάπεδεο έσο ην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2020. Από απηά, πεξίπνπ 307,337 δηζ. EGP ήηαλ θαηαζέζεηο ηξερνύκελσλ ινγαξηαζκώλ 

θαη πεξίπνπ 147,857 δηζ. EGP ήηαλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηακηεπηεξίνπ. 

ην ίδην πιαίζην, ε CBE απνθάιπςε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ θαηαζέζεσλ ζε μέλν λόκηζκα ζηηο 

ηξάπεδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ηζνδύλακε κε πεξίπνπ 6.222 δηζεθαηνκκύξηα EGP γηα λα θζάζεη 

ην πνζό ησλ 648,864 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζην ηέινο ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

πεξίπνπ 655,086 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζην ηέινο ηνπ 2019.  Δμήγεζε όηη νη θαηαζέζεηο ζε μέλα 

λνκίζκαηα αλήιζαλ πεξίπνπ ζηα 135,919 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν πνζό ησλ 128,537 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, αύμεζε πεξίπνπ 7,382 δηζ. 

EGP. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν όγθνο ησλ πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 

ηακηεπηεξίνπ ζε μέλα λνκίζκαηα κε ηξάπεδεο κεηώζεθε θαηά πεξίπνπ 13,604 δηζ. EGP θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2020. Ωο απνηέιεζκα, νη θαηαζέζεηο ζε απηό ηνλ ηνκέα έθηαζαλ ζην πνζό ησλ 512,945 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, ζε ζύγθξηζε κε ηα 526,549 EGP bn ζην ηέινο ηνπ 2019. Δμήγεζε όηη ην 

κεξίδην ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηηο θαηαζέζεηο δήηεζεο ζε μέλα λνκίζκαηα έθηαζε ην ηζνδύλακν 

πεξίπνπ 6,303 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020. Σν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ήηαλ 

ηζνδύλακν κε πεξίπνπ 77,189 δηζ. EGP, ελώ ην κεξίδην ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηώλ ήηαλ EGP 

52,455 δηζ. Σν κεξίδην ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα αλήιζε ζε 24,087 δηζ. EGP γηα ηηο πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηακηεπηεξίνπ ζε μέλα λνκίζκαηα. Απηό ζπγθξίζεθε κε ηα αληίζηνηρα 

πνζά ησλ 695 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ην αληίζηνηρν πεξίπνπ 401,163 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηνλ νηθηαθό ηνκέα, ζηα ηέιε ηνπ 2019. 
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ΔΜΠΟΡΙΟ 
Η Αίγππηνο αλακέλεη εμαγσγέο ρεκηθώλ αμίαο 5,8 δηζ. Γνιαξίσλ ην 2021 

Ο ηνκέαο ησλ ρεκηθώλ ηεο Αηγύπηνπ αλακέλεηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη εμαγσγέο πεξίπνπ 5,8 δηζ. 

Γνιαξίσλ ην 2021, ζύκθσλα κε ηνλ Khaled Abu Al-Makarem, πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγώλ 

Υεκηθώλ θαη Ληπαζκάησλ. Ο Abu Al-Makarem πξόζζεζε όηη νη πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηηο εμαγσγέο ηνπ 

θιάδνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εάλ νη εμαγσγέο ρεκηθώλ βηνκεραληώλ επηηύρνπλ ξπζκό αλάπηπμεο 10% 

ζε ζύγθξηζε κε ην 2020. Δίπε όηη, παξά ηε κείσζε ησλ εμαγσγώλ ρεκηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν 

ηειεπηαίσλ εηώλ, ζπλέρηζαλ λα επηηπγράλνπλ ξπζκό αλάπηπμεο 11% εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ 

2015 θαη 2020. Ο Abu Al-Makarem ζεκείσζε όηη ε Αίγππηνο έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγώλ, μεθηλώληαο από ηελ εθηακίεπζε θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιώλ ζε 

εμαγσγείο από ην Πξόγξακκα Δπηδνηήζεσλ Δμαγσγώλ. Απηό έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ θαη ην Σακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγώλ. 

Δθηόο από απηό, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) έρεη εθαξκόζεη πξσηνβνπιία γηα ηελ 

εμόθιεζε ησλ ρξεώλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ ρξενθνπήζεη. Απηή ε πξσηνβνπιία ζα παξακείλεη ζε 

ηζρύ έσο όηνπ απηέο νη εηαηξείεο αλαθηήζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Η έλαξμε ηζρύνο ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο Αηγύπηνπ κε ηηο ρώξεο ηεο Mercosur ζα εμαζθαιίζεη επίζεο ηελ ελίζρπζε ησλ 

εμαγσγώλ ηεο ρώξαο. ύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Οξγαληζκνύ Διέγρνπ Δμαγσγώλ 

θαη Δηζαγσγώλ (GOEIC), νη εμαγσγέο ρεκηθώλ ην 2020 αλήιζαλ ζε 5,238 δηζ. Γνιάξηα, κείσζε 8% 

ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. Ο Abu Al-Makarem ζεκείσζε όηη ε απόδνζε ησλ εμαγσγώλ, εθηόο ησλ 

πεηξειαηνεηδώλ, παξνπζίαζε κείσζε πεξίπνπ 6,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2020, ελώ ην 2019 

είραλ θηάζεη ηα 27 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Απηό αληαλαθιά κείσζε 2% κεηαμύ ησλ δύν εηώλ. Σα 

ζηνηρεία δείρλνπλ κείσζε ηεο απόδνζεο ησλ εμαγσγώλ ζηα πεξηζζόηεξα πξντόληα ρεκηθώλ 

βηνκεραληώλ, εθηόο από ηηο εμαγσγέο ιηπαζκάησλ, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 5% ζε ζύγθξηζε κε ην 

2019. Η αμία εμαγσγώλ ιηπαζκάησλ έθηαζε ηα 1.426 δηζ. Γνιάξηα, νη εμαγσγέο ρξσκάησλ απμήζεθαλ 

θαηά 3% θαη έθηαζαλ ηα 200 εθαη. $, ελώ νη νξγαληθέο ρεκηθέο νπζίεο ζεκείσζαλ αύμεζε 5% 

θζάλνληαο ηα 183 εθαη. $. 

Ο Abu Al-Makarem επεζήκαλε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο γηα ηε κείσζε ησλ εμαγσγώλ ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο ην 2020, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ. Άιιεο πηπρέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο απηνύ ηνπ ηνκέα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηεο 

ηνπξθηθήο ιίξαο, ε νπνία νδήγεζε ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ζηελ εγρώξηα αγνξά γηα αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο. Οη εμαγσγέο ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά αλήιζαλ ζε 766 εθαηνκκύξηα 

δνιάξηα, αύμεζε 12% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019, ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη εμαγσγέο ρεκηθώλ 

βηνκεραληώλ αληηπξνζσπεύνπλ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ, εθηόο ηνπ πεηξειαίνπ, ζηελ 

ηνπξθηθή αγνξά. 

Η EDA εγθαηληάδεη πξσηνβνπιία γηα ηηο επηδνηήζεηο εμαγσγώλ γηα ηε ζηήξημε ηεο εγρώξηαο 

θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο 

Η αηγππηηαθή αξρή θαξκάθσλ (EDA) αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε κηαο πξσηνβνπιίαο επηδόηεζεο 

εμαγσγώλ, ε νπνία ζηνρεύεη ζηε ζηήξημε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ θαη ηαηξηθώλ 

πξνκεζεηώλ. Η πξσηνβνπιία απνηειεί κέξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θπβέξλεζεο λα απμήζεη ηα 

πνζνζηά εμαγσγώλ ζε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο θαη ζύκθσλα κε ην όξακα ηεο Αηγύπηνπ 2030.  

Ο εθπξόζσπνο ηνπ EDA Ali Al-Ghamrawy είπε όηη ε πξσηνβνπιία ζηνρεύεη ζηε δηεπθόιπλζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ εμαγσγήο, ελώ έρεη ζηόρν λα μεπεξάζεη όιεο ηηο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ξνή ηνπο 

πξνο ηηο μέλεο αγνξέο. Απηό ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αύμεζεο ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ 

αηγππηηαθώλ ηαηξηθώλ πξνκεζεηώλ ζε παγθόζκην επίπεδν. Ο Al-Ghamrawy είπε επίζεο όηη ε 

πξσηνβνπιία έρεη αξρίζεη λα επαλεμεηάδεη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 

όηη είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο. Πξόζζεζε όηη νη επόκελεο θάζεηο ηεο πξσηνβνπιίαο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηαηξηθώλ παξαζθεπαζκάησλ ησλ 
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θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο θαη ησλ γξακκώλ παξαγσγήο πνπ έρνπλ δηεζλή 

δηαπίζηεπζε γηα παξαγσγή. 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Η Orascom βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ απόθηεζε ζπκκεηνρήο ζην αηνιηθό πάξθν 

Ras Ghareb 

Η Orascom Construction (OC) εμεηάδεη επί ηνπ παξόληνο ηελ απόθηεζε κεξηδίνπ ζε αηνιηθό πάξθν 

500MW ζην Ras Ghareb, δίπια ζε αηνιηθό πάξθν 262.5MW ζην νπνίν ε εηαηξεία έρεη κεξίδην 20% 

θαη κε ζπκβόιαην PPA (ΓΙΣ) 20 εηώλ κε ηελ θπβέξλεζε. 

Η εηαηξεία επηθεληξώλεηαη επίζεο ζηελ αλάπηπμε Δπηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, όπσο 

έρεη ήδε ζηελ δηαρείξηζε ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο, ζηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη ζην monorail. Σν 

ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ηεο OC είλαη πάλσ από 4 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη πεξηιακβάλεη έξγα ζηα 

νπνία έρνπλ καθξόρξνλε εκπεηξία 

Η εηαηξεία ηόληζε ηελ εκπεηξία ηεο ζηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζε ζπλάιιαγκα γηα έξγα κεγάιεο 

θιίκαθαο, όπσο νη κνλάδεο πδξνδόηεζεο θαη ηνλ ζηδεξόδξνκν monorail. Η εηαηξεία εμεηάδεη 

επηιεθηηθά επελδύζεηο θαη ζε άιιεο ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ιξάθ θαη νξηζκέλσλ ρσξώλ 

ζηελ Αθξηθή, αλ θαη απηό ζα εμαξηεζεί από ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ην είδνο ησλ έξγσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα.  

 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Η Αίγππηνο ζα θηινμελήζεη ηελ έθζεζε Real Gate από ηηο 25 έσο ηηο 27 Μαξηίνπ 

Η έθζεζε Real Gate, ε πξώηε πβξηδηθή έθζεζε θαη ζπλέδξην αθηλήησλ ηεο Αηγύπηνπ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αηγππηηαθό Γηεζλέο Δθζεζηαθό Κέληξν (EIEC) ζην Νέν Κάηξν από ηηο 25 έσο 

ηηο 27 Μαξηίνπ. Η εθδήισζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah 

Al-Sisi, δηνξγαλώλεηαη από ηελ ACG-CBE. Η εηαηξεία είλαη κηα θνηλνπξαμία κεηαμύ ηεο ACG-ITF, 

κηαο από ηηο κεγαιύηεξεο δηνξγαλώηξηεο εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο εηαηξείαο 

ζπκβνύισλ αθηλήησλ Coldwell Banker Egypt. 

Η έθζεζε ζα θηινμελήζεη πεξηζζόηεξνπο από 40 θνξπθαίνπο κεζίηεο αθηλήησλ από όιε ηελ Αίγππην 

παξνπζηάδνληαο ην ραξηνθπιάθην ηνπο. Θα παξέρεη ζηνπο νκνγελείο, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνύλ νηθηζηηθέο θαη εκπνξηθέο κνλάδεο κε αζύγθξηηεο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Η εθδήισζε ζα πξνζθέξεη πξννπηηθή γηα ην κέιινλ ηεο 

αηγππηηαθήο αγνξάο αθηλήησλ.  

 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
Οη πσιήζεηο ηζηκέληνπ ηεο Αηγύπηνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 2020 ήηαλ πςειόηεξεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ 

Σα πξόζθαηα δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ζα κπνξνύζαλ λα ζεκαηνδνηήζνπλ αλάθακςε ηεο δήηεζεο, ηόζν 

από ηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ όζν θαη ησλ ππνδνκώλ. Ο θιάδνο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ζεσξεί όηη ε 

θπβέξλεζε ζα κπνξνύζε λα παξέκβεη κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνκέα, κέζσ ηνπ νξηζκνύ 

θαζνξηζκέλσλ πνζνζηώζεσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηηο ηηκέο. 
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Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζε 4,66 κεηξηθνύο ηόλνπο (mt), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμαγσγώλ, ηνλ Γεθέκβξην, αύμεζε 3,5% από κήλα ζε κήλα (m-o-m) θαη 4,7% ζε εηήζηα βάζε (y-o-y). 

Πξόθεηηαη γηα ηηο πςειόηεξεο πσιήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, θαζώο ζεκεηώλεηαη αύμεζε γηα ηξίην 

ζπλερόκελν κήλα, όπνπ νη πσιήζεηο θαηέγξαςαλ / ππεξέβεζαλ ηα πνζνζηά πξηλ από ηελ παλδεκία 

ηνπ θνξνλατνύ (COVID-19). 

Σν 2020, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο βηνκεραλίαο αλήιζαλ ζε 47,5 εθαη. Σόλνπο, κεησκέλεο θαηά 5,8% 

ζε εηήζηα βάζε, ππνδειώλνληαο πνζνζηό 59%, έλαληη ηνπ 62% πνπ θαηαγξάθεθε ην 2019. Παξά ηελ 

ηζρπξή δήηεζε πνπ θαηαγξάθεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλόηεηα 

εμαθνινπζνύζε λα αλέξρεηαη ζε 31% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο κεκνλσκέλνπο παξαγσγνύο, νη Misr Beni Suef Cement (MBSC), Misr Cement Qena 

θαη Sinai Cement είραλ κεγάιε απόδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα θαζώο θαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

(Q4) ηνπ 2020. Ο όγθνο πσιήζεσλ ηεο Misr Cement Qena απμήζεθε 12% m-o-m θαη 31% y-o-y. Οη 

πσιήζεηο ηεο Sinai Cement παξέκεηλαλ ζηαζεξέο m-o-m, αιιά απμήζεθαλ 62% ζε εηήζηα βάζε. 

Ωζηόζν, ε απόδνζε ηεο Arabian Cement ζπλερίδεη λα παξακέλεη αδύλακε, θαζώο νη πσιήζεηο 

κεηώζεθαλ 29% m-o-m θαη 44% y-o-y. Ο δεύηεξνο κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ηεο ρώξαο, ε Suez 

Cement, ζεκείσζε πσιήζεηο 538kt, κεησκέλεο θαηά 9% m-o-m θαη 1% y-o-y. 

 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Σν δηεζλέο αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ ιακβάλεη πηζηνπνίεζε πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο ηνπ ACI 

 

Σν Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ ηεο Αηγύπηνπ έιαβε πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό γηα αζθαιή 

ηαμίδηα από ην Airports Council International (ACI). Σν Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο δήισζε όηη 

ην αεξνδξόκην ηνπ Καίξνπ είλαη ην έθην αηγππηηαθό αεξνδξόκην πνπ έιαβε απηό ην πηζηνπνηεηηθό. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεμνδηθή αμηνιόγεζε ησλ λέσλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην 

αεξνδξόκην, σο απνηέιεζκα ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus (COVID-19). Ο Τπνπξγόο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο Mohamed Manar Enaba εμέθξαζε ηελ εθηίκεζή ηνπ πξνο όινπο ηνπο ππαιιήινπο ζην 

Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. Δπηθξόηεζε 

επίζεο ηελ αθνζίσζή ηνπο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο εξγαζίαο κε ηξόπν πνπ ηαηξηάδεη ζην θαζεζηώο ηνπ 

ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ηεο Αηγύπηνπ. Ο Enaba επηβεβαίσζε όηη αξθεηά αηγππηηαθά 

αεξνδξόκηα έρνπλ ιάβεη πηζηνπνηεηηθά πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο, απνδεηθλύνληαο ηελ πιήξε δέζκεπζή 

ηνπο λα εθαξκόζνπλ ηα πςειόηεξα πξνιεπηηθά κέηξα από ηελ αξρή ηεο παγθόζκηαο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο. Σα κέηξα απηά επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο (ICAO) θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (ΠΟΤ). Ωζηόζν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αζθάιεηα, όινη νη ηαμηδηώηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Αίγππην 

από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 ππνρξενύληαη λα παξνπζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθά PCR κε αξλεηηθή 

δηάγλσζε θαηά ηελ αλαρώξεζε θαη ηελ άθημε. Ο Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ Khaled El-

Anani είπε όηη πεξίπνπ 1,4 εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηα ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Αηγύπηνπ 

Sharm El-Sheikh, Hurghada θαη Marsa Matrouh θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ Ινπιίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 

2020. 

Η Suez Canal Company ππέγξαςε κλεκόλην ζπκθσλίαο κε ηελ ειιεληθή εηαηξεία «Empire 

Chemical Tanker Holding Inc» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξώλ. 

Ο Αληηζηξάηεγνο Οζάκα Ράκπη, Πξόεδξνο ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο ηνπ Καλαιηνύ ηνπ νπέδ, 

παξαθνινύζεζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηειεδηάζθεςεο, θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηνπ Πξνέδξνπ 

Abdel Fattah El-Sisi, ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πκθσλίαο κε ηελ ειιεληθή εηαηξεία δεμακελόπινησλ 
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κεηαθνξάο ρεκηθώλ Empire, inc , γηα ηελ ππνζηήξημε κέζσλ από θνηλνύ ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Αηγύπηνπ θαη Διιάδαο. 

Σν κλεκόλην ζπκθσλίαο πξνβιέπεη κηα ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ρέζε κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ κέζσ ηεο ίδξπζεο κηαο θνηλήο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο πνπ 

δηεπθνιύλεη ην δηεζλέο εκπόξην, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ από θαη πξνο ηελ 

Αίγππην κε ηελ θαηνρή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ελόο Ναπηηιηαθνύ νκίινπ. Σα πεδία 

ζπλεξγαζίαο επεθηείλνληαη, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηγππηηαθνύ 

ζαιάζζηνπ ζηόινπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, θαζώο θαη 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειώλ από ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, παξέρνληαο 

παξάιιεια επθαηξίεο εξγαζίαο θαη άιια ακνηβαία νθέιε γηα ηηο δύν πιεπξέο. 

ηελ νκηιία ηνπ, ν Οζάκα Ράκπη εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ όηη ε θνηλή ζπλεξγαζία κε ηελ 

ειιεληθή εηαηξεία ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ηθαλνηήησλ δύν πιεπξώλ ζε 

απηόλ ηνλ ηνκέα θαη κε ηξόπν πνπ λα ππνζηεξίδεη ηνλ γεληθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ αηγππηηαθνύ 

θξάηνπο, ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο κε επηηπρεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη θηιηθέο ρώξεο κε ηηο νπνίεο 

έρνπκε ηζηνξηθνύο δεζκνύο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο αξρήο επηβεβαίσζε ηελ εηνηκόηεηά ηνπ λα παξέρεη όια ηα κέζα ππνζηήξημεο, λα 

δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα μεπεξαζηνύλ όια ηα εκπόδηα, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ ηα 

ζπκθσλεζέληα ζην κλεκόλην, ώζηε κηα θνηλή νκάδα εξγαζίαο λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ εθπόλεζε 

κειεηώλ ζθνπηκόηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ηερληθώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κειεηώλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ην έξγν. Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Λεσλίδαο Πνιέκεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο 

ειιεληθήο εηαηξείαο, επραξίζηεζε ηνλ Οζάκα Ράκπη γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη ζνβαξή ζπλεξγαζία 

κε ηελ Αξρή ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ, θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα επηηύρεη ε ζπλεξγαζία πνπ ζα 

εδξαηώζεη ηηο ειιελν-Αηγππηηαθέο ζρέζεηο. 

Σν κλεκόλην ζπλελλόεζεο ππνγξάθεθε από ηνλ εθπξόζσπν ηεο Αξρήο ηνπ Καλαιηνύ ηνπ νπέδ, 

Μεραληθό Jamal Abu al-Khair, Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Έξεπλαο, θαη από ηελ 

ειιεληθή εηαηξεία, από ηνλ θ. Λεσλίδα Πνιέκε, Δθηειεζηηθό Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο Empire Inc. 

Η Infinity-E ζα επελδύζεη 300 εθαηνκκύξηα EGP γηα ηελ θαηαζθεπή 300 EV ζηαζκώλ θόξηηζεο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην 

Η ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Infinity Solar, Infinity-E, πξόθεηηαη λα επελδύζεη 300 εθαηνκκύξηα EGP γηα 

ηελ θαηαζθεπή ζηαζκώλ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (EV) ζε νιόθιεξε ηελ Αίγππην, ζύκθσλα 

κε ηνλ Shams El Din Abdel Ghaffar, Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ 

ηεο εηαηξείαο. Ο Abdel Ghaffar δήισζε όηη ε εηαηξεία εξγάδεηαη επί ηνπ παξόληνο γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ ζηαζκώλ θόξηηζεο EV ζηελ Αίγππην, κε ζηόρν λα θαηαζθεπάζνπλ 300 ζηαζκνύο θόξηηζεο ζε 

νιόθιεξε ηε ρώξα έσο ην 2023. Οη επελδύζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αίγππην αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 350 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα κέζσ έμη δηαθνξεηηθώλ έξγσλ. Σέζζεξα από απηά ηα έξγα βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή Benban ηνπ Aswan, όπνπ ε εηαηξεία έρεη ζπλδέζεη ηηο πεξηνρέο κε ην δεκόζην δίθηπν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2021, ε Infinity-E ζα έρεη νινθιεξώζεη ηελ θαηαζθεπή 100 ζηαζκώλ ειεθηξηθήο 

θόξηηζεο, κε επελδύζεηο ύςνπο 120 εθαη. EGP. Απηό απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο Infinity-E γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο πνιηηείαο γηα ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. 

 

 

ΟΤΓΑΝ 

 
Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Πεηξειαίνπ,  Jadin Ali Obaid Hassan, ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ζηηο ηηκέο θαη πνζόηεηεο ησλ θαπζίκσλ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δηαθνπήο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ Khartoum γηα ηαθηηθή ζπληήξεζε, ππνδεηθλύνληαο όηη νη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο έρνπλ πξνρσξήζεη. Ο Τθππνπξγόο ηνπ Πεηξειατθνύ Σνκέα, Γξ. Hamed Suleiman, 

παξείρε κηα πιήξε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο πνζόηεηαο ησλ θαπζίκσλ, θαζώο ην δηπιηζηήξην 

ζηακάηεζε γηα ζπληήξεζε, αλαθέξνληαο όηη ην 90% ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ είρε 

νινθιεξσζεί. 

Νεόηεξεο εμειίμεηο γηα ην θξάγκα GERD 

Σν νπδάλ άξρηζε λα ιακβάλεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο δεύηεξεο 

πιήξσζεο ηεο ιίκλεο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνύ θξάγκαηνο ηεο αλαγέλλεζεο, εάλ ηα κέξε δελ 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. Οη πνιπεηείο γύξνη δηαπξαγκαηεύζεσλ απέηπραλ λα νδεγήζνπλ ην νπδάλ, 

ηελ Αίγππην θαη ηελ Αηζηνπία ζε κηα ζπκθσλία γηα ηελ πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαγελλεζηαθνύ θξάγκαηνο, θαζώο εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ηερληθέο θαη λνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ ηξηώλ ρσξώλ. Σν πξαθηνξείν εηδήζεσλ ηνπ νπδάλ δήισζε, όηη ν επηθεθαιήο ηνπ ηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ ζην Τπνπξγείν Άξδεπζεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ πδάηηλσλ θαη γεσξγηθώλ ηνκέσλ ζην 

Υαξηνύκ θαη νξηζκέλα θξάηε πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλάληεζε γηα λα πιεξνθνξεζνύλ ηηο επηπηώζεηο ηεο 

δεύηεξεο πιήξσζεο ηνπ Φξάγκαηνο κνλνκεξώο. 

Η ΔΔ δεηά νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

Η Δπξσπατθή Έλσζε δήισζε όηη ην νπδάλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη νινθιεξσκέλεο θαη 

ηαρείεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σα δηεζλή νηθνλνκηθά ηδξύκαηα απαηηνύλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο κε ηελ απειεπζέξσζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ επηδνηνύληαη από ηελ θπβέξλεζε, θαζώο 

θαη κε ην θπκαηλόκελν εζληθό λόκηζκα. Ο Robert van den Deol, επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην νπδάλ, είπε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, κεηά ηε ζπλάληεζε ησλ πξεζβεπηώλ 

ηεο ΔΔ ελεκέξσζε ηνλ πξόεδξν ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ, Abdel Fattah al-Burhan, γηα ην 

κέγεζνο θαη ην θαζεζηώο ηεο επξσπατθήο ππνζηήξημεο γηα ηε δεκνθξαηηθή κεηάβαζε θαη ηελ αεηθόξν 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο. 

 


