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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/8/2020) 

 

ΓΗΜΔΡΔΗ ΥΔΔΗ 

Θεηηθήο ρξνηάο νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα γηα ηε ζπκθωλία ΑΟΕ Διιάδαο-Αηγύπηνπ 

ηηο αξρέο Αχγνπζηνπ, ν αηγππηηαθφο πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε κε ζεηηθή 

δηάζεζε ζηελ, πξνζθάησο επηηεπρζείζα θαη ππνγξαθείζα ζηηο 6/8 ζην Κάηξν, δηκεξή ζπκθσλία 

Διιάδαο-Αηγχπηνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ ησλ δχν ρσξψλ 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ζηηο ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηνπ ΤΠΔΞ ηεο ρψξαο θ. Shoukry –ν νπνίνο ππέγξαςε ηε ζπκθσλία κε ηνλ Έιιελα ΤΠΔΞ θ. 

Γέλδηα- ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «ε ζπκθσλία νξηνζέηεζεο ησλ ΑΟΕ, ε νπνία είλαη απνιχησο 

ζπκβαηή κε ην δηεζλέο δίθαην ηεο ζάιαζζαο (UNCLOS) θαη ζπλάθζεθε έπεηηα απφ πνιπεηή 

θχθιν δηαπξαγκαηεχζεσλ, επηηξέπεη ζηηο δχν ρψξεο λα πξνρσξήζνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ επξίζθνληαη εληφο ησλ ελ ιφγσ δσλψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ πνιιά ππνζρφκελσλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ». εκεηψλεηαη 

φηη ν θ. Shoukry ππνγξάκκηζε αθφκε φηη «ε ζπκθσλία νξηνζέηεζεο ησλ ΑΟΕ κε ηελ Διιάδα 

αλνίγεη ην δξφκν γηα πεξηζζφηεξε δηκεξή πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη νη δχν ρψξεο απνηεινχλ ηδξπηηθά κέιε ηνπ Φφξνπκ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ (EMGF)». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, «ε 

ζπκθσλία ζα βνεζήζεη ηελ Αίγππην λα πξνθεξχμεη πξφζζεηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο απνθιεηζηηθήο 

νηθνλνκηθήο ηεο δψλεο, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα ζε θπζηθφ αέξην». Μάιηζηα, φπσο 

αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, «ε αλάινγε δηκεξήο ζπκθσλία νξηνζέηεζεο ησλ 

ΑΟΕ ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Κχπξν ην 2003 ήηαλ εθείλε πνπ δηεπθφιπλε ηελ πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ, νδεγψληαο κεηαμχ 

άιισλ ζηελ αλαθάιπςε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο αεξίνπ Zohr ην 2015». Φπζηθά ν 

αηγππηηαθφο Σχπνο έθαλε ιφγν γηα «αθχξσζε» ηνπ πξφηεξνπ, πξν νιίγσλ κελψλ, κλεκνλίνπ 

νξηνζέηεζεο ΑΟΕ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη θπβέξλεζεο Al-Sarraj ηεο Ληβχεο, εζηηάδνληαο ζην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο «παξάλνκνπ, άθπξνπ θαη λνκηθά αζηήξηθηνπ» απφ πιεπξάο ηεο ειιεληθήο 

δηπισκαηίαο. Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο –κε αξλεηηθφ ηξφπν- ζηηο αληηδξάζεηο 

ηεο Άγθπξαο έλαληη ηεο ειιελν-αηγππηηαθήο ζπκθσλίαο νξηνζέηεζεο ησλ ΑΟΕ, κε ην 

ραξαθηεξηζκφ απηήο σο άθπξεο θαη παξαβηάδνπζαο ηελ «ηνπξθηθή πθαινθξεπίδα» θαη ηα 

ιηβπθά δηθαηψκαηα επί ηεο ζαιάζζεο, θαζψο θαη κε ηελ άκεζε επαλεθθίλεζε ησλ ζεηζκηθψλ 

εξεπλψλ γηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην απφ ηελ Σνπξθία. Ο 

αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αθφκε ζηελ αιιειέγγπα ζηάζε ρσξψλ φπσο ε Κχπξνο, ε 

Γαιιία θαη ηα ΖΑΔ, νη νπνίεο, απφ θνηλνχ κε ηελ Αίγππην θαη ηελ Διιάδα θαηαδίθαζαλ ηηο 

δηαδνρηθέο θεηηλέο απφπεηξεο ηεο Σνπξθίαο λα πξνβεί ζε έξεπλεο θαη γεσηξήζεηο γηα θπζηθφ 

αέξην ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηα αλνηθηά ηεο Κχπξνπ. Αθφκε, ηα ζρεηηθά αηγππηηαθά 

δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ζηα ζπγραξεηήξηα ηεο εκηξαηηλήο θπβέξλεζεο πξνο ηνλ Αηγχπηην 

ΤΠΔΞ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Διιάδα, επηζεκαίλνληαο φηη «ε ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα πνπ αληαλαθιά ηηο πξνζπάζεηεο Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο λα 

ελδπλακψζνπλ ηα ζεκέιηα ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ».     

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Νέα άλνδνο ηωλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάηωλ ζηα $38,31 δηζ. ηνλ Ηνύιην 2020 

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

2020 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο θαηέγξαςαλ –γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά- κεληαία 

άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $113 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $38,31 δηζ., έλαληη $38,2 δηζ. ηνλ Ηνχλην, $36 

δηζ. ην Μάην, $37,04 δηζ. ηνλ Απξίιην θαη $40,11 δηζ. ην Μάξηην 2020, αληίζηνηρα. Σα 

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, έσο θαη ηνλ παξειζφληα Μάην, έβαηλαλ 

κεηνχκελα εμαηηίαο ησλ έθηαθησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε 

παλδεκία θνξσλντνχ. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο 

Αηγχπηνπ ηνλ Ηνχλην 2019 αλέξρνληαλ ζε $44,92 δηζ.  
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Αμηόινγε κείωζε ηνπ πιεζωξηζκνύ ηνλ Ηνύιην 2020 ζην 4,2% 

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

(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Ηνχιην 2020 αμηφινγε κείσζε ζην επίπεδν ηνπ 

4,2% ζε εηήζηα βάζε (πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν επίπεδν πιεζσξηζκνχ απφ ην Ννέκβξην 

2019), έλαληη 5,63% ηνλ Ηνχλην, 4,7% ην Μάην 5,88% ηνλ Απξίιην θαη 5,09% ην Μάξηην, 

αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ηνλ Ηνχιην 2020 πεξαηηέξσ αμηφινγε πηψζε, 

θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 0,72% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 0,95% ηνλ Ηνχλην, 1,54% ην Μάην, 

2,54% ηνλ Απξίιην θαη 1,89% ην Μάξηην, αληίζηνηρα. Ζ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηνχιην 

απνδφζεθε θπξίσο ζηελ παξαηεξεζείζα κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ –

γηα ηξίην ζπλερφκελν κήλα- θαηά 1,5% (κε εμαίξεζε ηηο ηηκέο ησλ θξνχησλ, νη νπνίεο 

θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 9,7%). Σνλ Ηνχιην απμήζεθε πάλησο ην επίπεδν ηηκψλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη γεληθφηεξα ηεο ελέξγεηαο θαηά 11,6%, ζε ζπλέρεηα ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πεξηθνπήο ησλ ζρεηηθψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ απφ 1/7. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ηνλ Ηνχιην 2019, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 8,66% ζε εηήζηα βάζε.  

 

Τπ. Οηθνλνκηθώλ: έιιεηκκα 4,6% ηνπ ΑΔΠ έωο ην 2023 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ 4,6% ηνπ ΑΔΠ έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2022/23, απφ 7,8% ηνπ ΑΔΠ πνπ απηφ αλήιζε θαηά ην έηνο 2019/20. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ 

θ. Maait ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ζε εηήζηα βάζε ην επίπεδν ηνπ πξσηνγελνχο 

δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο ζην 2%, θαζψο επίζεο λα κεηψζεη ην επίπεδν ηνπ ζπλνιηθνχ 

δεκνζίνπ ρξένπο ζε πνζνζηφ 77,5% κε 82,5% ηνπ ΑΔΠ σο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2022/23, έλαληη 

86,1% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2019/20. Καηά ηνλ θ. Maait, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη, γηα λα 

επηηχρεη ηηο αλσηέξσ ζηφρνπο, θαη’ αξράο λα δηεπξχλεη ηε θνξνινγηθή βάζε θαη λα βειηηψζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θφξσλ, θαζψο επίζεο λα ελζαξξχλεη ηελ 

πξνζρψξεζε ζηελ επίζεκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

παξανηθνλνκία. Δπηπιένλ, θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο απνηεινχλ ν εμνξζνινγηζκφο 

θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

«παξαγσγηθέο» επελδχζεηο θαη ζηελ πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ.       

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Με πξνβιήκαηα θαη δπζπηζηία ε ζπλέρηζε ηωλ ηξηκεξώλ δηαβνπιεύζεωλ γηα ην θξάγκα 

Ήδε απφ ην ηέινο Ηνπιίνπ, νη ηερληθέο θαη λνκηθέο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Αηγχπηνπ, 

ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο ήηαλ έηνηκεο λα επαλεθθηλήζνπλ ηηο ηξηκεξείο δηαβνπιεχζεηο 

ηνπο πξνο επίηεπμε ζπκθσλίαο επί ησλ ιεπηνκεξεηψλ πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ 

αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, φπσο είρε απνθαζηζηεί θαηά ηε «κηθξή» ζχλνδν 

θνξπθήο πνπ είρε ζπγθαιέζεη ε Αθξηθαληθή Έλσζε ζηηο 21/7. Όπσο θαηέγξαςε ν αηγππηηαθφο 

Σχπνο, ε αηγππηηαθή πιεπξά, ήδε πξνηνχ επαλεθθηλήζνπλ νη ηξηκεξείο δηαβνπιεχζεηο, 

εμέθξαδε δπζπηζηία θαη δπζαξέζθεηα εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη –θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο- ε 

Αηζηνπία είρε πξνβεί ζε κνλνκεξή ελέξγεηα πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο 

ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηνπ είδνπο ζπληνληζκφο κε ηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ, γεγνλφο 

πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ φηη «ε θπβέξλεζε ηεο 

Αηζηνπίαο δελ επηζπκεί ηε ζχλαςε δίθαηεο ζπκθσλίαο». χκθσλα εμάιινπ κε δήισζε ηνπ 

Αηγχπηνπ Τπνπξγνχ Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, θ. Abdel Aty, ζε αληίζεζε κε ηηο 

δηαηππσζείζεο έσο πξφηηλνο πξνζδνθίεο ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο, «νη παξνχζεο λέεο 

δηαβνπιεχζεηο ζα αζρνιεζνχλ απνθιεηζηηθά κε ηα δεηήκαηα πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάγκαηνο, ελψ νηαδήπνηε επξχηεξε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ πξνο 

βέιηηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ Νείινπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αξγφηεξα, αθφηνπ πξψηα θζάζνπκε ζε ζπλαίλεζε κε ηελ Αηζηνπία αλαθνξηθά κε ηα εθθξεκή 

δεηήκαηα ηνπ θξάγκαηνο».  

Οη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα επαλεθθηλήζνπλ ζηηο 27/7, σζηφζν 

αλαβιήζεθαλ θαηά κία εβδνκάδα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νπδάλ. Όπσο αλέθεξε ν 
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αηγππηηαθφο Σχπνο, ζηηο 3/8 θαη ζηηο 4/8, φηαλ ζπλήιζαλ δηαδνρηθά δηαδηθηπαθά εθ λένπ νη 

αξκφδηνη Τπνπξγνί θαη νη σο άλσ επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, ε αηζηνπηθή 

πιεπξά παξνπζίαζε λέν ζρέδην πξνηάζεσλ –κε εκεξνκελία απφ 24/7- αλαθνξηθά κφλνλ κε ηελ 

πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο, κελ θάλνληαο νηαδήπνηε κλεία πεξί λνκηθά 

δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο, νχηε ζεζπίδνληαο κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ηφζν ηελ Αίγππην φζν θαη ην νπδάλ λα αλαζηείινπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλνκηιίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε «εζσηεξηθέο δηαβνπιεχζεηο» θαη έσο φηνπ 

απνζαθεληζζνχλ νη πξνζέζεηο ηεο Αληίο Ακπέκπα. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

αηγππηηαθνχ Σχπνπ, ην Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο αλαθνίλσζε φηη «ε Αίγππηνο 

απέξξηςε ηηο πξφζθαηεο αηζηνπηθέο πξνηάζεηο γηα ην θξάγκα, ελψ απέζηεηιε επηζηνιή ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο Ν. Αθξηθήο –πνπ θαηέρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο- 

επαλαβεβαηψλνληαο ηελ αληίζεζε ησλ θαηάληε ρσξψλ –Αηγχπηνπ θαη νπδάλ- κε ηε κνλνκεξή 

ελέξγεηα ηεο Αηζηνπίαο, αξρηθήο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο ζην ηέινο 

Ηνπιίνπ». Πεξαηηέξσ, ν Σχπνο αλαθέξζεθε θαη ζε δειψζεηο αμησκαηνχρσλ ηεο ζνπδαληθήο 

θπβέξλεζεο πεξί «κπνυθνηάδ» ησλ δηαβνπιεχζεσλ απφ πιεπξάο νπδάλ, δεδνκέλνπ φηη «ε 

Αληίο Ακπέκπα έρεη ήδε παξαβηάζεη ηελ πξνζπκθσλεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ηξηκεξψλ 

ζπλαληήζεσλ». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, εθπξφζσπνο ηνπ αηζηνπηθνχ ΤΠΔΞ δήισζε ζηηο 4/8, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ νκάδσλ ηερληθψλ θαη λνκηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

ησλ ηξηψλ πιεπξψλ φηη «ε Αηζηνπία δελ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη νηαδήπνηε δεζκεπηηθή 

ζπκθσλία κε ηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα κεξίδηα ησλ 

πδάηηλσλ ξνψλ ηνπ Νείινπ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο θαη ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο αλάγθεο ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ, ζηεξψληαο απφ ηε ρψξα ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ 

projects ζην Γαιάδην Νείιν». Αθφκε ρεηξφηεξα, κεξηθέο εκέξεο κεηά, ν αηγππηηαθφο Σχπνο 

αλέθεξε φηη ην αηζηνπηθφ ΤΠΔΞ δήισζε πσο «δελ είλαη δπλαηή ε ππνγξαθή ζπκθσλίαο κφλνλ 

κε ηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ, αιιά ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο φιεο νη 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Λεθάλεο ηνπ Νείινπ», ελψ επίζεο θαηαδίθαζε «ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ΖΠΑ 

θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο λα πηέζνπλ ηελ Αηζηνπία λα ππνγξάςεη κία αζχκκεηξε 

ζπκθσλία». 

ηηο 10/8, νη δηαπξαγκαηεπηέο ησλ ηξηψλ πιεπξψλ απνθάζηζαλ ηειηθά λα αλαβάινπλ ηε 

ζπλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηηο 17/8, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο ζνπδαληθήο 

αληηπξνζσπείαο, θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε έρεη απεηιήζεη κε 

«κπνυθνηάδ» ησλ δηαβνπιεχζεσλ. Οη ηξεηο πιεπξέο ζπκθψλεζαλ πάλησο φηη έσο ηηο 17/8 ζα 

έρεη ζπκθσλεζεί ε εκεξήζηα δηάηαμε θαζψο θαη νη κεηέρνληεο ησλ επηθείκελσλ 

δηαβνπιεχζεσλ.               

 

ε αηζζεηά θαιύηεξα επίπεδα ηνλ Ηνύιην ν ηδηωηηθόο, κε πεηξειαϊθόο ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο 

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

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ε εηαηξεία εξεπλψλ αγνξάο IHS Markit, ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εκθαλίζηεθε 

πεξαηηέξσ αηζζεηά βειηησκέλε ηνλ Ηνχιην 2020 ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξεηο κήλεο 

θαη έπεηηα απφ ηε κεγάιε πηψζε ηνπ Απξηιίνπ εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο επηδεκίαο 

πνπ εθάξκνζε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο PMI γηα ηελ Αίγππην 

έθζαζε ηνλ Ηνχιην 2020 ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν, αλεξρφκελνο 

ζηηο 49,6 κνλάδεο, έλαληη 44,6 κνλάδσλ ηνλ Ηνχλην, 40,7 κνλάδσλ ην Μάην, 29,7 κνλάδσλ ηνλ 

Απξίιην (ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν) θαη 44,2 κνλάδσλ ην Μάξηην, παξακέλνληαο νξηαθά θάησ 

απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε.  

Σνλ Ηνχιην 2020 θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο, εμαηηίαο ηεο 

επαλαιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηαπηφρξνλε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ, 

αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηνπξηζκνχ, θαηφπηλ ηεο άξζεο –απφ ηηο 

αξρέο Ηνπιίνπ- ηεο ηζρχνπζαο απφ ηα κέζα Μαξηίνπ απαγφξεπζεο δηεζλψλ πηήζεσλ απφ θαη 

πξνο ηελ Αίγππην. Δπίζεο, ηνλ Ηνχιην απμήζεθαλ νη λέεο παξαγγειίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ γηα εμαγσγέο), γηα πξψηε θνξά ζην δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ιφγσ ηεο αλφδνπ 
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ηνπ επηπέδνπ ηεο δηεζλνχο δήηεζεο, θπξίσο απφ επξσπατθέο θαη αθξηθαληθέο ρψξεο. Ζ IHS 

Markit επηζεκαίλεη πσο «ην ηνπίν γηα ηηο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο παξακέλεη πξνο ην παξφλ 

εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ θαη κάιινλ δχζθνιν, σζηφζν κπνξεί λα βειηησζεί θαηά ηνπο 

επφκελνπο κήλεο, εθ’ φζνλ επαλαθάκςεη θπξίσο ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο, αιιά θαη νη ππφινηπνη 

ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο». Παξά ηε ζρεηηθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο 

θαη ησλ παξαγγειηψλ, νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πεξηέθνςαλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα έλαην 

ζπλερφκελν κήλα, σο απνηέιεζκα ησλ «αλαηαξάμεσλ» πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Σνλ Ηνχιην εμαθνινχζεζε –γηα φγδνν ζπλερφκελν κήλα- ηελ πησηηθή ηεο 

πνξεία ε αγνξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν κε ην 

ρακειφηεξν ξπζκφ απφ ην Γεθέκβξην 2019.  

Ζ έξεπλα θαηέγξαςε εμάιινπ απφ ηε κία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγνξψλ πξψησλ πιψλ ηεο 

βηνκεραλίαο θαη απφ ηελ άιιε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ εθξνψλ απηήο, θαζψο νη επηρεηξήζεηο 

ζπλέρηζαλ λα πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαη 

κείσζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκεραληθήο κεγέζπλζεο θάλεθε ηνλ Ηνχιην ζαθψο 

ζεηηθφ, θζάλνληαο κάιηζηα ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 2 
½
 εηψλ, κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζεσξνχλ φηη ζα ππάξμεη ηαρεία αλάθακςε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηδησηηθήο δήηεζεο, ε νπνία ζα ππνζηεξηρζεί θπξίσο απφ ηελ αλάθακςε 

ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. θαη ζα δεκηνπξγήζεη επλντθέο πξννπηηθέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε.  

 

Κνλδύιηα EGP347 εθαη. έρεη εθηακηεύζεη ην Τπ. Απαζρόιεζεο ωο νηθνλνκηθή βνήζεηα 

πξνο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν 

Όπσο αλέθεξε ν αξκφδηνο αηγχπηηνο Τπνπξγφο Απαζρφιεζεο & Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, θ. 

Safaan, ην εηδηθφ ηακείν έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ ππάγεηαη ζην ελ ιφγσ Τπνπξγείν έρεη κέρξη 

ηψξα θαηαβάιεη επείγνπζα νηθνλνκηθή βνήζεηα ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ EGP346,81 εθαη. πξνο 

299,53 ρηι. εξγαδφκελνπο ζε 3.393 επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο νη νπνίνη 

έρνπλ πιεγεί απφ ηελ παλδεκία θνξσλντνχ. Καηά ηνλ θ. Safaan, ην χςνο ηνπ ελ ιφγσ έθηαθηνπ 

βνεζήκαηνο αλά εξγαδφκελν αλήιζε ζην 100% ησλ βαζηθψλ απνιαβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

σο άλσ επηρεηξήζεσλ. Ο θ. Safaan δηεπθξίληζε επίζεο φηη νη θχξηνη πιεγέληεο ιφγσ παλδεκίαο 

θιάδνη ζηνπο νπνίνπο δφζεθε ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα είλαη ν ηνπξηζκφο, θαζψο θαη ε 

θισζηνυθαληνπξγία. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο Απαζρφιεζεο αλέθεξε φηη εηδηθά γηα ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν εθηακηεχζεθαλ θνλδχιηα βνήζεηαο χςνπο EGP207,66 εθαη., πξνο 199,92 ρηι. 

εξγαδφκελνπο ζε 3.195 δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζηζηψληαο θαλεξφ 

φηη ν ηνπξηζκφο απνξξφθεζε ην κεξίδην ηνπ ιένληνο ησλ ελ ιφγσ επηδνκάησλ. Απφ ηελ άιιε, 

ζηνλ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο δφζεθαλ βνεζήκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP98,7 εθαη. ζε 

76,67 ρηι. απαζρνινχκελνπο, ζε 97 δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο θισζηνυθαληνπξγίεο.   

 

Τπ. Πξνγξακκαηηζκνύ: πξόγξακκα κεγάιωλ δεκνζίωλ επελδύζεωλ έηνπο 2020/21 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed 

παξνπζίαζε αλαιπηηθή έθζεζε ζρεηηθή κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ projects εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θα El-Saeed έθαλε ιφγν γηα 25 

εζληθά επελδπηηθά projects ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ EGP164 δηζ. Απφ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα 

πνπ έρεη δεζκεχζεη ε θπβέξλεζε ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, EGP21 δηζ. ζα 

δηαηεζνχλ ζην πξφγξακκα θνηλσληθήο ζηέγαζεο, EGP19,9 δηζ. ζε έξγα ηνπ «αλαπηπμηαθνχ 

δηαδξφκνπ ηεο Γηψξπγαο νπέδ, EGP16,9 δηζ. ζε έξγα αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, 

EGP15,5 δηζ. ζε έξγα ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, EGP13,9 δηζ. ζε έξγα αλάπηπμεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, EGP12,3 δηζ. ζε έξγα επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ κεηξφ, EGP11,7 δηζ. ζε 

έξγα ππνδνκψλ ηειεπηθνηλσληψλ / πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

νηθνλνκίαο, EGP10 δηζ. ζε έξγα αλαβάζκηζεο θησρψλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ (“slums”) θαη 

EGP4 δηζ. ζε ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.   
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Σν ΓΝΣ δεκνζηεύεη έθζεζε αμηνιόγεζεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο 

ηηο 10 Απγνχζηνπ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) δεκνζίεπζε ηελ πξνθαηαξθηηθή 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζπληάρζεθε ζηα κέζα Ηνπλίνπ ζην 

πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνρήο απφ ην Σακείν ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο πξνο ηε ρψξα 

κέζσ “stand-by arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, χςνπο $5,2 δηζ. πνπ εγθξίζεθε απφ ην 

εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΓΝΣ ζην ηέινο Ηνπλίνπ. εκεηψλεηαη φηη ην Σακείν έρεη εγθξίλεη 

ζπλνιηθά δχν πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο πξνο ηελ Αίγππην, ηνλ πεξαζκέλν Μάην 

θαη Ηνχλην, ζπλνιηθνχ χςνπο πιεζίνλ ησλ $8 δηζ., πξνθεηκέλνπ λα ηε βνεζήζεη λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ην ΓΝΣ εμήξε ηφζν ην κείγκα 

δξαζηηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, φζν θαη ηε 

δέζκεπζε θαη αθνζίσζή ηεο ζηε ζπλέρηζε πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ κεηαξξπζκίζεσλ, ηηο νπνίεο 

θπζηθά ζηεξίδεη ην Σακείν. Σν ΓΝΣ επηζήκαλε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ 

αξθεηά πςειψλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε ζηνρεπκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε θιάδνπο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Καηά ην ΓΝΣ, «πξν παλδεκίαο, ε Αίγππηνο απνηεινχζε κία εθ ησλ ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελσλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, θαζψο ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο είρε επηηχρεη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ». Σν 

Σακείν εμήξε εμάιινπ ηα κέηξα πνπ έιαβε άκεζα ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, ελψ επηζήκαλε 

παξάιιεια φηη νη αλαηαξάμεηο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ κε ηε ζπλαθφινπζε πξφζθαηξε ηάζε 

θπγήο θεθαιαίσλ απφ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, θαζψο θαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Αηγχπηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε πηψζε ησλ εζφδσλ 

απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα θαη ηε Γηψξπγα νπέδ, θαηέζηεζαλ αλαγθαία 

ηελ παξέκβαζε ηνπ Σακείνπ πξνο ζηήξημε ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νηθνλνκηθή 

ηεο ζηαζεξφηεηα.  

Σν ΓΝΣ αλακέλεη απφ ηελ Αίγππην ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 0,5% ηνπ ΑΔΠ 

ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) θαη παξάιιεια ηε δηαηήξεζε επέιηθηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πξνο ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηε ρξήζε δεκνζηνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα 

ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ειεχζεξα θπκαηλφκελεο 

ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ηε ζηαδηαθή αλαπιήξσζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, ηε 

ζπγθξάηεζε ζην εμήο ηνπ επηπέδνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ –κέζσ Κεληξηθήο Σξάπεδαο- κε 

επλντθνχο φξνπο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη, θπζηθά, ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαξζξσηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ μεθίλεζαλ ζην ηέινο ηνπ 2016 κε ηε ιήςε –

ηφηε- ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ. απφ Σακείν. Πεξαηηέξσ, ην Σακείν 

αλαθνίλσζε φηη ζα πξνβεί ζε δχν ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, νη 

νπνίεο πξνγξακκαηίδνληαη, ε κελ πξψηε γηα ην Γεθέκβξην 2020, ε δε δεχηεξε γηα ηνλ Ηνχλην 

2021, κε ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο “stand-by arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, χςνπο $5,2 

δηζ.   

ηελ σο άλσ πξνθαηαξθηηθή ηνπ έθζεζε, ην ΓΝΣ αλαζεψξεζε πεξαηηέξσ –πξνο ηα θάησ- ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο (2020/21) ζε 2% -έλαληη 2,8% πξνεγνπκέλσο- ελψ ν κέζνο πιεζσξηζκφο γηα ην ελ ιφγσ 

έηνο εθηηκάηαη ζε 8%, έλαληη 5,8% θαηά ην έηνο 2019/20. Σέινο, ην ΓΝΣ εθηηκά πσο ζην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε αλαινγία ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζα 

αλέξρεηαη ζε 93%, ελψ ζηα επφκελα έηε απηή ζα αθνινπζήζεη πησηηθή πνξεία. Ζ έθζεζε ηνπ 

ΓΝΣ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-

for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683.            

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Αύμεζε ηωλ θαηαζέζεωλ ζηηο εγρώξηεο ηξάπεδεο ηνλ Ηνύλην 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο 

ησλ θαηαζέζεσλ ζε αηγππηηαθέο ιίξεο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αλεξρφηαλ ηνλ Ηνχλην 2020 ζε 

EGP3,268 ηξηζ. έλαληη EGP3,192 ηξηζ. ην Μάην. Καηά ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο CBE, ην χςνο 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/10/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-a-12-Month-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-49683
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ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε ιίξεο αλήιζε ζε EGP2,787 ηξηζ. ηνλ Ηνχλην 2020, εθ ηνπ 

νπνίνπ θεθάιαηα EGP2,598 ηξηζ. αθνξνχζαλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ 

EGP34 δηζ. ην δεκφζην θαη EGP155,3 δηζ. ηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, αληίζηνηρα. Σν 

χςνο ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο ζε ιίξεο αλήιζε ηνλ Ηνχλην 2020 ζε EGP482 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 

EGP192,22 αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο λνηθνθπξηψλ, ελψ EGP31,3 δηζ. αθνξνχζαλ ην δεκφζην θαη 

EGP258,5 δηζ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία ηεο CBE έδεημαλ επίζεο φηη νη 

θαηαζέζεηο ζπλαιιάγκαηνο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αλήιζαλ ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο ζε 

EGP666,64 δηζ., έλαληη EGP652,45 δηζ. ην Μάην. Απφ ηηο ελ ιφγσ θαηαζέζεηο ζπλαιιάγκαηνο, 

θεθάιαηα EGP524,62 δηζ. αθνξνχζαλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ EGP410,19 

αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο λνηθνθπξηψλ, EGP26,33 δηζ. θαηαζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη EGP88,1 δηζ. 

θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αληίζηνηρα. Σν χςνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θαηαζέζεσλ φςεσο 

αλήιζε ηνλ Ηνχλην 2020 ζε EGP142,02 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ EGP52,7 αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο 

λνηθνθπξηψλ, ελψ EGP6,2 δηζ. αθνξνχζαλ ην δεκφζην θαη EGP83,14 δηζ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

αληίζηνηρα.  

Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα αχμεζε ησλ εγρψξησλ θαηαζέζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ιίξεο, απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηελ πξνζθνξά –απφ ην ηέινο Μαξηίνπ- απφ ηηο δχν κεγαιχηεξεο θξαηηθέο ηξάπεδεο, 

National Bank of Egypt θαη Banque Misr, λένπ πξντφληνο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε ιίξεο, 

δηάξθεηαο ελφο έηνπο, κε ζηαζεξφ επηηφθην 15%, πνπ είρε έσο ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ 

πξνζειθχζεη επελδπηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP255 δηζ. 

 

Ζ ιηβαληθώλ ζπκθεξόληωλ Blom Bank εηνηκάδεηαη λα θύγεη από ηελ Αίγππην 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αλαθνίλσζε ηεο 

ιηβαληθήο ηξάπεδαο Blom Bank, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηή ζρεδηάδεη λα πσιήζεη ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζηελ Αίγππην, ζε κία πξνζπάζεηα αληίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ην Λίβαλν θαη ε νπνία, θαζψο θαίλεηαη, κάιινλ βαίλεη επηδεηλνχκελε. 

χκθσλα κε ην ζρεηηθφ ηεο αλαθνηλσζέλ, ε Blom Bank έρεη ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηεο αηγππηηαθήο 

ζπγαηξηθήο ηεο απφ ελδερνκέλσο ελδηαθεξφκελνπο αγνξαζηέο. χκθσλα δε κε δηεζλή 

πξαθηνξεία νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ, ε αμία ηεο ελδερφκελεο εμαγνξάο ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ηεο Blom Bank ζηελ Αίγππην εθηηκάηαη ζε κεηαμχ $250 θαη $300 εθαη. Ο 

αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζε ελδηαθέξνλ ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο 

Emirates NBD ηνπ Νηνπκπάη γηα εμαγνξά ηεο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο ηεο Blom Bank θαη ησλ 

42 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζηε ρψξα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην έηνο 2019, πνζνζηφ 43% 

ησλ θεξδψλ ηνπ ιηβαληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νκίινπ πξνήιζε απφ ηε ζπγαηξηθή ηνπ ζηελ 

Αίγππην, ε νπνία ζεκεησηένλ μεθίλεζε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηε ρψξα ην έηνο 2005, δηα ηεο 

εμαγνξάο ηφηε ηεο Misr-Romanian Bank έλαληη $10 εθαη. 

Σα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηνλίδνπλ φηη ε θίλεζε εμφδνπ ηεο Blom Bank απφ ηελ 

Αίγππην απνηειεί ηε δεχηεξε δηαδνρηθά ιηβαληθήο ηξάπεδαο, θαζψο είρε πξνεγεζεί ε 

πξνζπάζεηα εμφδνπ ηεο κεγάιεο ιηβαληθήο ηξάπεδαο Bank Audi, κέζσ πψιεζεο ηεο αηγππηηαθήο 

ζπγαηξηθήο ηεο ζηελ εκηξαηηλή ηξάπεδα First Abu Dhabi Bank, πξνζπάζεηα ε νπνία έρεη πξνο ην 

παξφλ «παγψζεη» εμαηηίαο ππαλαρψξεζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο κε αηηία ηελ αβεβαηφηεηα 

πνπ έρεη επηθξαηήζεη ιφγσ ηεο παλδεκίαο.    

 

Υξεκαηνδνηήζεηο $200 εθαη. ηεο EBRD πξνο Banque Misr γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat αλαθνίλσζε 

φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ελέθξηλε ηελ παξνρή 

δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο $100 εθαη. πξνο ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε –θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο- ηξάπεδα ηεο ρψξαο, Banque Misr, ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο πνπ 

παξέρεη ε EBRD ζε πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ. χκθσλα κε ηελ θα Al Mashat, ε ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδφηεζε πξφθεηηαη λα δηνρεηεπζεί, κέζσ ηεο Banque Misr, ζηελ ππνζηήξημε κηθξνχ θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 

EBRD ελέθξηλε επίζεο πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε –ππφ κνξθή εγγπήζεσλ- πξνο ηελ Banque 
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Misr, χςνπο $100 εθαη. ε νπνία πξφθεηηαη λα θαηεπζπλζεί ζε επλντθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο 

Banque Misr γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ζπλαιιαγψλ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο EBRD γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ (“Trade 

Facilitation Programme”).       

εκεηψλεηαη φηη ε EBRD ελέθξηλε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηελ παξνρή αλάινγσλ δαλεηαθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηε κεγαιχηεξε αηγππηηαθή ηξάπεδα, National Bank of Egypt (NBE), 

χςνπο $200 εθαη., αιιά θαη πξνο ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, Commercial 

International Bank (CIB) χςνπο $100 εθαη. Δπηπξνζζέησο, ηνλ πεξαζκέλν Μάην ε EBRD είρε 

δηαζέζεη ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $100 εθαη. πξνο εθάζηε ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, NBK Egypt (National Bank of Kuwait) θαη QNB Al Ahli (Qatar 

National Bank), ελψ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε είρε δηαζέζεη ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη ζηελ 

Bank of Alexandria.       

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Θπγαηξηθή ηνπ αηγππηηαθνύ νκίινπ Elsewedy αλαιακβάλεη έξγν ζηε ΛΓ Κνλγθό 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ 

αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy Electric, κε ηελ επσλπκία Elsewedy Electric for Transmission & 

Distribution of Energy, ππέγξαςε ζχκβαζε αμίαο $38,6 εθαη. κε ηελ εζληθή εηαηξεία 

ειεθηξηζκνχ ηεο ΛΓ ηνπ Κνλγθφ (Société Nationale d’Electricité), κε αληηθείκελν ηελ 

θαηαζθεπή ππνζηαζκνχ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο, ζηελ πεξηνρή 

Kasumbalesa City. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν ελ ιφγσ ππνζηαζκφο πξφθεηηαη 

αθ’ ελφο λα απμήζεη ηε δπλακηθφηεηα θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ΛΓ Κνλγθφ θαη αθ’ εηέξνπ λα ζπλδέζεη ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ελ 

ιφγσ ρψξαο κε ην θνηλφ ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ηελ θνηλή πεξηθεξεηαθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο Ννηίνπ Αθξηθήο (Southern Africa Power Tool). Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα 

αλέθεξαλ φηη ε ζχκβαζε πξνβιέπεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηαζκνχ, θαζψο 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ζε βάζε “turnkey” θαη ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ 18 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ.        

 

Κνηλνπξαμία αηγππηηαθώλ νκίιωλ αλαιακβάλεη κεγάιν ειηαθό project ζηε Γπη. Αθξηθή 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ φηη θνηλνπξαμία ησλ 

αηγππηηαθψλ νκίισλ ELF Energy (φκηινο κε εηδίθεπζε ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

ν νπνίνο είλαη ζπγαηξηθφο ηνπ νκίινπ EMG) θαη ηνπ αηγππηηαθνχ Κέληξνπ Γεσηερληθψλ 

Δξεπλψλ (Geotechnical Research Centre – SGRC, ηερληθφο ζπκβνπιεπηηθφο φκηινο) αλέιαβε 

ηελ πινπνίεζε έξγνπ θαηαζθεπήο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ειηαθήο ελέξγεηαο 

δπλακηθφηεηαο 200 MW ζηε Γπηηθή Αθξηθή, ρσξίο σζηφζν λα θαηνλνκάδεηαη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο, νχηε λα απνθαιχπηεηαη ε αμία ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ ειηαθή ειεθηξνπαξαγσγηθή κνλάδα ζα 

είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, κε ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο ηεο λα αλακέλεηαη λα θαιπθζεί κέζσ επλντθψλ δαλείσλ απφ δηεζλείο 

αλαπηπμηαθνχο νξγαληζκνχο θαη ην ππφινηπν 30% λα απηνρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο σο άλσ 

αηγππηηαθνχο νκίινπο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ project ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο, κέγηζηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 56 κελψλ, κε ηε κέζνδν “Build-

Own-Operate-Transfer” (“BOOT”), πσιψληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην θξάηνο, φηαλ ε κνλάδα 

ζα ιεηηνπξγήζεη, ζε ηηκή 7 ζεληο αλά θηινβαηψξα ζε ρξνληθφ νξίδνληα 25 εηψλ.    

 

Ζ NUCA πξνρωξά ζηε δηάζεζε νηθνπέδωλ ζε 14 λέεο πόιεηο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) 

μεθίλεζε ζηηο 28/7, κέζσ δηαδηθηχνπ, ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο 2.351 νηθνπέδσλ ζε 14 ππφ 

δεκηνπξγία λέεο πφιεηο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Καηά ηα ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, 

πνπ βαζίδνληαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο απφ 22/7, ε NUCA 

πξνζθέξεη πξνο πψιεζε 1.719 νηθφπεδα επηθαλεηψλ κεηαμχ 192 θαη 1.200 ηεηξ. κέηξσλ ζηηο 

πεξηνρέο  Badr City, 10
th

 of Ramadan City, New Borg El Arab, New October, Sadat City, New 
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Beni Suef, New Sohag, West Qena, West Assiut, New Tiba, New Fayoum, New Assiut, New 

Akhmim θαη New Aswan, θαζψο επίζεο θαη 632 αθφκε νηθφπεδα επηθαλεηψλ κεηαμχ 294 θαη 

2.300 ηεηξ. κέηξσλ ζηηο πεξηνρέο  New Cairo, New Damietta, Obour City, Badr City, New 

Aswan, 10
th

 of Ramadan City, New Tiba, New Borg El Arab, 15
th

 of May City θαη New Sohag. 

Όπσο επηζήκαλε ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, νη online θξαηήζεηο ησλ νηθνπέδσλ 

δηελεξγνχληαη ζε βάζε “first come-first served”, ελψ επηδηψθεηαη ε θάιπςε ησλ νηθηζηηθψλ 

αλαγθψλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αγνξαζηψλ, αλάινγα κε ην εηζνδεκαηηθφ ηνπο 

επίπεδν. 

Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε NUCA βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ δηάζεζεο θξαηηθψλ γαηψλ ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα 

(ΓΗΣ) γηα ηελ αλάπηπμε γαηψλ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε ηξίηε θάζε ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 20 νηθφπεδα κε ζπλνιηθέο εθηάζεηο 40,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ. 

Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε NUCA πξνεηνηκάδεη επίζεο ηελ επέθηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΓΗΣ ψζηε απηφ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αλάπηπμε –πέξαλ ησλ νηθηζηηθψλ- θαη 

αθηλήησλ εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη θηηξίσλ αλαςπρήο θαη 

ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ.      

 

Σν αηγππηηαθό θξάηνο πινπνηεί ηελ 3
ε
 θάζε ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο νδνπνηίαο 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απγνχζηνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πινπνηεί ηελ 

ηξίηε θάζε ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νδνπνηίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 17 νδηθά projects, ζε 

δξφκνπο θαη νδηθέο ζπλδέζεηο ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.300 ρικ., εθηηκψκελνπ θφζηνπο EGP35 δηζ. 

Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νδηθψλ projects πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ 

Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ε πξψηε θάζε αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ηεο νδηθήο αξηεξίαο Western 

Cairo-Aswan Desert Road, θαζψο θαη νη επεθηάζεηο ησλ νδηθψλ αμφλσλ Assiut-Sohag θαη 

Safaga-Marsa Allam. χκθσλα κε ηνλ θ. El Wazir, απφ ηελ εθθίλεζε πινπνίεζεο ηνπ εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο νδνπνηίαο έσο ην ηέινο ηνπ 2019 είραλ νινθιεξσζεί έξγα αλαθαηαζθεπήο θαη 

επέθηαζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 4.500 ρικ. ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, έλαληη ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

EGP75 δηζ.    

 

Ωο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2021 νινθιεξώλνληαη ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα ζηε λέα πξωηεύνπζα 

χκθσλα κε θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ αξρψλ Απγνχζηνπ, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2021 

αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο ζπλνηθίαο πνπ ζα ζηεγάδεη ηα 

θπβεξλεηηθά θηίξηα ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, νπφηε θαη ζα κπνξνχλ νη θξαηηθέο 

ππεξεζίεο λα κεηαθνκίζνπλ ζηαδηαθά εθεί. χκθσλα κε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηελ ηερληθή 

ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Armed Forces Engineering Authority), κέρξη ηψξα έρνπλ 

νινθιεξσζεί θαηά 86% νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εληφο ηεο θπβεξλεηηθήο ζπλνηθίαο, ελψ 

αλακέλεηαη σο ην ηέινο επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο λα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νξηζκέλεο 

πξφζζεηεο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο ησλ νινθιεξσζέλησλ έξγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη 34 θηίξηα ππνπξγείσλ, ηα θηίξηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηεο Αξρήο Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ. Πξφζζεηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ απνθάιπςαλ φηη έρνπλ νινθιεξσζεί ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηηο 

νηθηζηηθήο ρξήζεο ζπλνηθίεο R2 θαη R3, ζε πνζνζηά 79% θαη 89% αληίζηνηρα, κε ηηο ζρεηηθέο 

εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο λα αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ θαη ηα 

εγθαίληα ησλ δχν ζπλνηθηψλ λα πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην ηέινο Απξηιίνπ 2021. Δπίζεο, ην 

θεληξηθφ λνζνθνκείν ηεο λέαο πξσηεχνπζαο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί σο ην ηέινο 

Μαξηίνπ 2021. Θπκίδνπκε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, θαηφπηλ ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ, αλέβαιε γηα ην 2021 ηε 

κεηαζηέγαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, πνπ ήηαλ αξρηθά 

πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηνλ παξειζφληα Ηνχλην.  
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί ζπδεηήζεωλ Τπνπξγώλ Πεηξειαίνπ Αηγύπηνπ & Κύπξνπ 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο 

κεηαμχ ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla θαη ηεο λέαο Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο 

ηεο Κχπξνπ, θα Πειείδνπ, κε έκθαζε ζην ζπκθσλεκέλν έξγν δεκηνπξγίαο ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα κεηαθέξεη αέξην απφ ην θππξηαθφ θνίηαζκα «Αθξνδίηε» ζηηο 

αηγππηηαθέο κνλάδεο πγξνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή ηνπ ππφ κνξθή LNG. Οη δχν 

Τπνπξγνί επαλαβεβαίσζαλ φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί, δηεπθξηλίδνληαο 

φηη βξίζθνληαη ζε ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο αμησκαηνχρνη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ δχν ρσξψλ. 

Ο αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο επηζήκαλε φηη ν θ. El-Molla δήισζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ, πσο «ε Αίγππηνο επηζπκεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ ηεο θπζηθνχ αεξίνπ, ηφζν κέζσ εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνίεζεο (Idku θαη Γακηέηηεο) 

φζν θαη κέζσ αγσγψλ». Σέινο, νη δχν Τπνπξγνί εμέηαζαλ ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ Φφξνπκ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ-EMGF, πξσηνβνπιίαο 

πνπ σο γλσζηφλ μεθίλεζε απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή 7 ρσξψλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο. 

 

ε $850 εθαη. νη εθθξεκείο νθεηιέο ηεο Αηγύπηνπ πξνο πεηξειαϊθνύο νκίινπο 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, νη εθθξεκείο 

νθεηιέο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πξνο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο είραλ κεησζεί σο ην 

ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο θαηά 5,5% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 

$850 εθαη, έλαληη $900 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν πέξζη. εκεηψλεηαη φηη ην 

χςνο ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηνπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο 

αλεξρφηαλ ζε $6,3 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011/12, ελψ απφ ην έηνο 2014/15 

ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη απνπιεξψζεη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη ηηο μέλεο επελδχζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε 

πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν. Θπκίδνπκε πάλησο φηη έσο πέξζη, ζηφρν ηεο Αηγχπηνπ 

απνηεινχζε ε νινζρεξήο απνπιεξσκή ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ηεο πξνο ηνπο πεηξειατθνχο 

νκίινπο σο ην ηέινο ηνπ 2019. 

 

Ζ EBRD εγθξίλεη ρξεκαηνδόηεζε $50 εθαη. γηα αηνιηθό πάξθν ζηνλ θόιπν νπέδ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε δαλείνπ καθξνπξφζεζκεο 

δηάξθεηαο, χςνπο $50 εθαη., κε ζθνπφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε κεγάινπ αηνιηθνχ πάξθνπ 

δπλακηθφηεηαο 500 MW ζηνλ θφιπν νπέδ, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $560 εθαη. Καηά 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ αηνιηθφ πάξθν, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη πεξίπνπ 40 ρικ. 

βνξεηνδπηηθά ηεο πεξηνρήο Ras Gharib, ζα απνηειεί έλα εθ ησλ κεγαιπηέξσλ αηνιηθψλ πάξθσλ 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Αίγππην, κε εηαίξνπο ηνπο νκίινπο 

Orascom Construction (Αίγππηνο, κεξίδην 25%), Engie (Γαιιία, κεξίδην 35%), Toyota Tsusho 

Corp. θαη Eurus Energy (Ηαπσλία, κεξίδην 40%). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ην σο 

άλσ λέν αηνιηθφ πάξθν ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ κεγάινπ πάξθνπ παξαγσγήο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή West Bakr ζηνλ θφιπν νπέδ, δπλακηθφηεηαο 250 MW, ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ν -εδξεχσλ ζην Άκζηεξληακ- δηεζλήο επελδπηηθφο φκηινο ζε ελεξγεηαθά έξγα 

ζηελ Αθξηθή, Lekela Power θαη ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ έρεη επίζεο ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ηελ EBRD.  

 

Ζ αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Φπζηθνύ Αεξίνπ ρνξεγεί  άδεηεο ζε 15εηαηξείεο θ/α 

Όπσο θαηέγξαςε ν θιαδηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή αλεμάξηεηε 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Φπζηθνχ Αεξίνπ (Gas Regulatory Authority) έρεη ρνξεγήζεη άδεηεο ζε 15 

εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά, δηαλνκή, θφξησζε θαη δηάζεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά. Πην αλαιπηηθά, κε βάζε ηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ  
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2019 θαη ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ρνξεγήζεθαλ άδεηεο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο αθφινπζεο 15 εηαηξείεο, γηα πεξίνδν 5 εηψλ: Egyptian Natural Gas 

Company (GASCO), Egypt Gas, Egyptian Company for Natural Gas Distribution (Town Gas), 

Regas, Sinai Gas, Overseas Gas, National Gas Company (Natgas), Cairo Gas, Fayoum Gas 

Company, Maya Gas, Al-Nubaria Gas Company, City Gas, Nile Valley Gas, Trans Gas, Ribco 

Gas, ελψ πεληαεηήο άδεηα παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ έρεη επίζεο εθδνζεί ζηελ θξαηηθή εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS).  

Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο θαηέγξαςε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε Αξρή ηεο 

Οηθνλνκηθήο Εψλεο Γηψξπγαο νπέδ ππέγξαςε πξφζθαηα κε ηελ εηαηξεία Sinai Gas ζπκθσλία 

γηα ηελ παξάδνζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηε βηνκεραληθή δψλε ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, κέζσ 

ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαη ζπλδέζεσλ δηθηχνπ κήθνπο 35 ρικ.  

 

Δηήζηα αύμεζε θαηά 306% ηεο αηγππηηαθήο παξαγωγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο εζληθήο Αξρήο γηα ηηο ΑΠΔ (NREA), ε Αίγππηνο παξήγε 

ειηαθή ελέξγεηα ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 3.655 GWh θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019/20, ε νπνία παξνπζηάδεηαη απμεκέλε θαηά 306% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

δπλακηθφηεηαο ηνπ έηνπο 2018/19 (900 GWh). Καηά ηηο ελ ιφγσ πεγέο, ε αχμεζε απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Benban ζην Αζνπάλ, 

απφ ην ηέινο ηνπ 2019.      

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ηα $614 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγωγέο ελδπκάηωλ ην 6κελν 2020 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ εηνίκνπ ελδχκαηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο 

έηνπο αλήιζαλ ζε $614 εθαη., κεησκέλεο θαηά 24% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019 

($806 εθαη.). Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία επηζεκαίλνπλ πάλησο ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεθε 

ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ζε 

εηήζηα βάζε (ζηα $128 εθαη.). Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ –πνπ 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- αλήιζαλ ην εμάκελν 2020 ζε 

$359 εθαη., ελψ ηηο ΖΠΑ αθνινχζεζαλ, απφ πιεπξάο κεγέζνπο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ 

ελδπκάησλ, νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε  εηζαγσγέο αμίαο $164 εθαη. θαη νη αξαβηθέο ρψξεο κε 

εηζαγσγέο $31 εθαη. 

 

ηα $1,8 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγωγέο ηξνθίκωλ ην 6κελν 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ ηξνθίκσλ, 

νη εμαγσγέο ηξνθίκσλ ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο 

παξνπζίαζαλ ζπλνιηθά άλνδν θαηά 2,2% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $1,8 δηζ., 

απνηειψληαο κεξίδην 14% ησλ ζπλνιηθψλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ, θ. Berzi, ν νπνίνο εγείηαη ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζλαθ Edita, ε ηζρπξφηεξε άλνδνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ θαηά 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξαηεξήζεθε ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο θαη ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 

39%.  

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Σν θξάηνο ζθνπεύεη λα δηαζέζεη 10 εθαη. ηεηξ. κέηξα βηνκεραληθώλ γαηώλ ην έηνο 2020/21 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ επηθαινχληαη πεγέο ηεο αηγππηηαθήο 

Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA), ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη κέζσ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γαίεο βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 10 εθαη. ηεηξ. 

κέηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21). Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε εμάιινπ ην δηνξηζκφ λένπ επηθεθαιήο ζηελ IDA, 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ θ. Al Zallat, ν νπνίνο είρε ζην παξειζφλ δηαηειέζεη πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ, πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ κέρξη ηψξα επηθεθαιήο θ. Ghazi.  
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Γεκνζηεύκαηα κε ηελ επθαηξία 5 εηώλ από ηελ εγθαηλίαζε ηεο επέθηαζεο Γηώξπγαο νπέδ 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ηεο Αηγχπηνπ αζρνιήζεθε αξθεηά κε απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ηα νπνία παξέζεζε ν επηθεθαιήο ηεο, θ. 

Rabie κε βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο, κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 

πέληε εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο Γηψξπγαο θαη ηεο εγθαηλίαζεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο, δηαπιαηπζκέλεο Γηψξπγαο. Ο θ. Rabie αλέθεξε θαη’ αξράο φηη ηα έζνδα 

ηεο Γηψξπγαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο έρνπλ αλέιζεη ζε $2,8 

δηζ., ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ράξε ζηα έγθαηξα κέηξα κείσζεο ηειψλ θαη ζηα ινηπά 

ηηκνινγηαθά θαη άιισλ ηχπσλ θίλεηξα ζηα νπνία πξνέβε ε Αξρή πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζεη ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε επί ηεο δηεζλνχο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο θνξηίσλ ε παλδεκία. 

Καηά ηνλ θ. Rabie, ηα σο άλσ κέηξα θαη θίλεηξα θαηφξζσζαλ λα πξνζειθχζνπλ ζηε Γηψξπγα 

1985 πξφζζεηα πινία πνπ απέθεξαλ έζνδα $426,7 εθαη., αληηπξνζσπεχνληαο ην 15% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο θαηά ην πξψην εμάκελν 2020. Καηά ηνλ θ. Rabie, νη 

πξνζθεξζείζεο κεηψζεηο ηειψλ είραλ σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη δηειεχζεηο transit πινίσλ 

απφ ηε Γηψξπγα νπέδ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2020, ζπγθεθξηκέλα θαηά 36,3% 

φζνλ αθνξά ηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ, θαηά 9,6% φζνλ αθνξά ηα 

πεηξειαηνθφξα θαη θαηά 10,1% φζνλ αθνξά ηα ηάλθεξ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. πλνιηθά 

θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ.-Ηνπλ. 2020 δηήιζαλ απφ ηε Γηψξπγα 9.545 πινία, αξηζκφο απμεκέλνο 

θαηά 4,7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019. Δπηπιένλ, ν θ. Rabie απνθάιπςε φηη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ 2020, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο αλήιζαλ ζε $3,3 δηζ., απφ 11.250 

πινία πνπ ηε δηέζρηζαλ, ζπλνιηθνχ θαζαξνχ ηνλάδ 693 εθαη. ηφλσλ.   

Ο επηθεθαιήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ αλέθεξε επίζεο φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2019/20 δηέζρηζαλ ηε Γηψξπγα 19.311 πινία (αχμεζε 4,5%), κε παξάιιειε αχμεζε θαη ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ ηνλάδ ζηνπο 1,21 δηζ. ηφλνπο (+3,1%) θαη ζπλνιηθά έζνδα $5,72 

δηζ. χκθσλα κε ηνλ θ. Rabie, θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ηα ζπλνιηθά έζνδα 

ηεο λέαο, δηαπιαηπζκέλεο Γηψξπγαο αλέξρνληαη ζε $27,2 δηζ. (απμεκέλα θαηά 4,7% έλαληη ηεο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο), κε πεξίπνπ 90.000 πινία λα έρνπλ δηέιζεη απφ απηήλ, 

ζπλνιηθνχ θαζαξνχ ηνλάδ 5,5 δηζ. ηφλσλ.          

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Δθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ γηα αξλεηηθέο επηπηώζεηο παλδεκίαο ζηνλ αηγππηηαθό ηνπξηζκό 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απγνχζηνπ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ζε 

πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ ζην πιαίζην έθζεζήο ηνπ κε ηίηιν “2020 External Sector Report”, 

πξνέβε ζηελ εθηίκεζε –βαζηζκέλν ζε εμεηδηθεπκέλε έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (UNWTO)- φηη ε Αίγππηνο ζα κπνξνχζε λα απνιέζεη θέηνο έζνδα απφ ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο, ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ησλ δηεζλψλ ηαμηδησηηθψλ ξνψλ. Σν ΓΝΣ «βιέπεη» 

αλάινγα κεγάιεο απψιεηεο ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ θαη ζε άιιεο κεγάιεο ηνπξηζηηθέο ρψξεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάδα, ην Μαξφθν, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ε Σατιάλδε θαη ε Σνπξθία. 

Όπσο επηζεκαίλνπλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα ηνπξηζηηθά έζνδα ηεο Αηγχπηνπ εκθαλίδνληαη ην δεχηεξν ηξίκελν 

ηνπ 2020 κεησκέλα θαηά 11,2% ζε εηήζηα βάζε, εμαηηίαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Σν 

ΓΝΣ εθηηκά επίζεο φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο επί ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζα 

εμαθνινπζήζνπλ πηζαλφηαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα –κέξνπο ηνπιάρηζηνλ- ηνπ 2021, ελψ 

πξνβιέπεη επίζεο κεγάιε πηψζε ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ εκβαζκάησλ ζηελ Αίγππην, 

ηδηαίηεξα θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ππνλνψληαο επηθείκελεο ειιείςεηο «ξεπζηφηεηαο» ζηελ 

αηγππηηαθή νηθνλνκία.      
 

Πεξαηηέξω απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ 

χκθσλα κε ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ, ζρεδφλ φιεο νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην Κάηξν, ζηηο βφξεηεο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο 

Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ζην παξαζαιάζζην ζέξεηξν Ain Sokhna ζηνλ θφιπν νπέδ έρνπλ ειεγρζεί 

θαη ιάβεη ηα απαξαίηεηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 
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πνζνζηφ 50% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπλνιηθά 620 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πγεηνλνκηθά 

πηζηνπνηεηηθά, ζε 21 αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηηο πεξηνρέο Matrouh, 

Δξπζξάο Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά, Αιεμάλδξεηαο, κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Καΐξνπ, νπέδ, 

Αζνπάλ, Ηζκαειίαο, Λνχμνξ, Βνξείνπ ηλά, Qena, Γακηέηηεο, Fayoum, Beheira, Πνξη αΐλη, 

Dakahlia, Minya, Assiut θαη Sohag. Ζ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ ζε 

αλψηαην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 50% αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί έσο ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην, νπφηε εηθάδεηαη φηη ην πνζνζηφ ζα απμεζεί ζε 75%. 

Ο αξκφδηνο γηα ηνλ ηνπξηζκφ Τπνπξγφο θ. El Anani δήισζε εμάιινπ φηη πεξίπνπ 50.000 

ηνπξίζηεο έρνπλ επηζθεθζεί ηνπο αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο Sharm El Sheikh θαη Hurghada 

απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, νπφηε επαλεθθίλεζε ε δηελέξγεηα δηεζλψλ πηήζεσλ απφ θαη πξνο ηα 

αηγππηηαθά αεξνδξφκηα, κε θχξηεο πξνειεχζεηο ησλ ηνπξηζηψλ λα αλαθέξνληαη ε Οπθξαλία, ε 

Λεπθνξσζία, ε εξβία θαη ε Οπγγαξία. χκθσλα δε κε ηελ αηγππηηαθή Πνιηηηθή Αεξνπνξία, 

πεξίπνπ 68.000 ζπλνιηθά ηνπξίζηεο έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Αίγππην απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, 

νπφηε «άλνημαλ» εθ λένπ νη δηεζλείο πηήζεηο.  

Πάλησο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ αξγηψλ ηεο 

κεγάιεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηνπ Eid Al-Adha, ηα κέζα πνζνζηά 

πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα εκθαλίζηεθαλ εμαηξεηηθά 

κεησκέλα, ζε επίπεδα κεηαμχ κφιηο 25% θαη 30%.  

 

ε PCR test ππνβάιινληαη νη αθηθλνύκελνη ζηελ Αίγππην από 15/8 

ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ηα αηγππηηαθά κέζα ελεκέξσζεο αλαθέξζεθαλ ζηελ θπβεξλεηηθή 

απφθαζε λα επηβιεζεί απφ 15/8 ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο εηδηθνχ ηεζη θνξσλντνχ (PCR test) 

γηα ηνπο μέλνπο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην. Σν ελ ιφγσ ηεζη ζα πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί 

ην πνιχ 72 ψξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη νη αθηθλνχκελνη επηβάηεο ζα 

πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ην αξλεηηθφ ηνπ απνηέιεζκα ζηηο αηγππηηαθέο Αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο ζηε ρψξα, ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζα παξέρνληαη ζε 

Άξαβεο θαη άιινπο μέλνπο επηβάηεο απ’ επζείαο πηήζεσλ πξνο ηα αεξνδξφκηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ζέξεηξσλ ηνπ Ννηίνπ ηλά (Sharm El Sheikh, Taba), ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο (Hurghada. Marsa 

Alam) θαη ηνπ Matrouh, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εζσηεξηθέο 

κεηαθηλήζεηο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο αηγππηηαθήο επηθξάηεηαο.          

 

ΟΤΓΑΝ 

Ζ ζνπδαληθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα «θξελάξεη» ηελ θεξδνζθνπία επί ηνπ εζληθνύ 

λνκίζκαηνο 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πνιχ πξφζθαηα φηη, κεηαμχ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο έηνπο, κε βαζηθφ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο, ζηηο νπνίεο έρεη πξνρσξήζεη ην ζνπδαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο ηεο ληφπηαο ιίξαο ζην επίπεδν ησλ 

120 ιηξψλ αλά δνιιάξην, έλαληη ζεκεξηλνχ επηπέδνπ απηήο –ηζνηηκία Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

νπδάλ- ζηηο 55 ιίξεο αλά δνιιάξην, θαη έλαληη αλεπίζεκεο ηζνηηκίαο ζηελ παξάιιειε αγνξά 

πνπ αλεξρφηαλ ζε 146 ιίξεο αλά δνιιάξην, ζηα κέζα Απγνχζηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε έρεη αλαθνηλψζεη πξφζθαηα πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζηαδηαθή –εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο- πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο, κε ηελ ειπίδα φηη αθ’ ελφο ζα επηηεπρζεί έλα 

«ξεαιηζηηθφ» επίπεδν ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο θαη αθ’ εηέξνπ ζα εμαιεηθζεί ε παξάιιειε 

αλεπίζεκε εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο επί ηνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο. 


