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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-30/4/2021) 

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
Δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην 4

ν
 Σξίκελν ηνπ 2020 ζύκθσλά κε ηελ Σξάπεδα 

CBE 

Η αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζην 0,7% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε κείσζε 1,7% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ωο απνηέιεζκα, θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν 

ζην 1,3% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ηξηκήλσλ ηνπ 2020,  ζε ζχγθξηζε κε ην 5,6% πνπ 

θαηαγξάθεθε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019, ζχκθσλα κε έθζεζε πνπ εμέδσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Αηγχπηνπ (CBE). Απηφ νθείιεηαη ζηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο (COVID-19) πνπ ζπλερίδεη 

λα επηβαξχλεη ηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκε επαλέιζεη ζηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο πξηλ απφ ηελ παλδεκία. 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε ζπκβνιή ηεο θαηαλάισζεο κεηξίαζε ηνλ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020. Αληηζηαζκίδεη πεξηζζφηεξν ηελ αξλεηηθή εηθφλα ησλ αθαζάξηζησλ εγρψξησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ. Η ζπλεηζθνξά ησλ αθαζάξηζησλ εγρψξησλ επελδχζεσλ 

βειηηψζεθε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, αλ θαη παξέκεηλε ζπξξηθλσκέλε, ζεκεηψλνληαο 

αξλεηηθφ πνζνζηφ  -6,8% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020. Οη θαζαξέο εμαγσγέο επηδεηλψζεθαλ πεξαηηέξσ 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, θαη ζεκείσζαλ αξλεηηθφ πνζνζηφ -2,2%. Ωζηφζν, ην επίπεδν 

ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ βειηηψζεθε θαηά 39% ζε ζχγθξηζε κε ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2020,  

Παξάιιεια, ε βηνκεραλία θαη ν ηνπξηζκφο ζπλέρηζαλ λα επηδεηλψλνληαη. Ωζηφζν ππήξμε αχμεζε 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαζψο θαη ζηελ εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν ηνπ 2020. 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Αηγχπηνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ζην 7,2% ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2020 απφ ην 7,3% 

ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020 θαη βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 9,6% πνπ θαηαγξάθεθε ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020. Η ζηαζεξνπνίεζε ζην πνζνζηφ αλεξγίαο νθείιεηαη ζηελ άλνδν ησλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, ε νπνία αληηζηάζκηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δεκνζίεπζε ην Πξνζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2021-2022 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκνζίεπζε ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ FY2021-2022 , ην νπνίν 

βξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. Οη βνπιεπηέο πξέπεη λα εγθξίλνπλ ην 

πξνζρέδην πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηελ 1ε Ινπιίνπ. 

Αλάκεζα ζηα θπξηφηεξα ζεκεία: 

 Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ  θελφ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 7,1% ζηα 1,06 ηξηο EGP. 

Σνπιάρηζηνλ ην 70% φισλ ησλ λέσλ θξαηηθψλ εθδφζεσλ νκνιφγσλθαηά ην FY2021-2022 ζα 

είλαη καθξνπξφζεζκα. 

 Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην 6,7% ηνπ ΑΔΠ, ζε ζρέζε κε ην 

αλακελφκελν 7,7% θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ελψ αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην 6,2% ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2022-2023. Σν ππνπξγείν αλακέλεη φηη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ρψξαο 

ζα απμεζεί ζην 1,5% ην FY2021-2022 απφ 0,9% θέηνο, θαη ζα πέζεη ζην 1,3% ην 2022. 

 Οη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο ζα απμεζνχλ θαηά 14% ην επφκελν έηνο: Σν ππνπξγείν αλακέλεη 

απφ ηελ θπβέξλεζε λα δαπαλήζεη 1,84 ηξηο EGP ην 2021-2022, απμεκέλεο θαηά 14% απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο δαπάλεο χςνπο 1,61 ηξηο EGP θέηνο. 

 Ωζηφζν, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ μεπεξλά ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ: Σα έζνδα αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ θαηά 22% γηα λα θζάζνπλ ηα 1,36 εθαη. EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απηφ ζα 
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πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ηεο είζπξαμεο θφξσλ θαηά 18%, ε νπνία ζα απνθέξεη 983 δηζ. EGP 

ζε ζχγθξηζε κε ην αλακελφκελν 830 δηζ. EGP θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Σα έζνδα απφ άιιεο 

πεγέο ζα απμεζνχλ 33%, θηάλνληαο ζε 380 δηο EGP. 

 Η εμππεξέηεζε ηνπ  ρξένπο ζα αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, 

κε ηηο πιεξσκέο λα παξακέλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο  δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, πνπ 

ζα απμεζεί θαηά 2%.  

 Αχμεζε δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε: Οη δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ζα απμεζνχλ θαηά 16% (108,8 δηζεθαη. EGP), ελψ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζα δνζνχλ 172,6 

δηζεθαη. EGP, ζρεδφλ 10% ησλ δαπαλψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020-2021. Μείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο: Σν ππνπξγείν ζα δηαζέζεη 283 δηζεθαη. EGP 

ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, πνζφ ειαθξψο 

κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηα 286 δηζεθαη. EGP θέηνο. 

 Οη Μηζζνινγηθέο Γαπάλεο ζα απμεζνχλ θαηά 11% θηάλνληαο ζηα 361 δηζ. EGP, θαζψο νη 

απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ 1ε Ινπιίνπ. 

 Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζα απμεζνχλ 54,5%. 

 Οη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ θπβέξλεζε ζα απμεζνχλ ιίγν 

πεξηζζφηεξν απφ 22%  

 Ο θξαηηθφο νξγαληζκφο παξνρήο ζηηεξψλ GASC ζα παξάζρεη 8,6 εθαη. Σφλνπο ζίηνπ ην 

FY2021-2022, εθ ησλ νπνίσλ 5,1 εθαη. Θα εηζαρζνχλ. 

 Σα 2 δηζεθαηνκκχξηα EGP ζε θίλεηξα ζα θαηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιαηνχ 

ηχπνπ νρήκαηα κε νρήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην ζην πιαίζην ηνπ πνιπεηνχο 

πξνγξάκκαηνο κεηάβαζεο ηεο πνιηηείαο natgas. 

 Δπίζεο πξνβιέπνληαη: Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ: 5,4%. Γεκφζην ρξένο: 89,5% ηνπ ΑΔΠ, Σηκέο 

πεηξειαίνπ (Brent): 60 USD / bbl, Σηκέο ζίηνπ (κειινληηθά ζπκβφιαηα AHDB): 255 USD / 

ηφλν. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Αλάιπζε ησλ θξαηηθώλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ηεο θπβέξλεζεο γηα έξγα ππνδνκήο θαηά ην 

FY2021-2022:  

Ο Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ Hala El Said παξνπζίαζε ην ζρέδην βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην FY2021-2022 πξνο ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. Όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο, ν πξνυπνινγηζκφο μεπέξαζε ηα 1,25 ηξηο EGP - αχμεζε 51% ζε εηήζηα βάζε απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο χςνπο 826,8 δηζεθαη. EGP. Σα ηξία ηέηαξηα ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ (ή 933 δηζεθαη. EGP) πξννξίδνληαη γηα δεκφζηεο επελδχζεηο, νη νπνίεο ε θπβέξλεζε ειπίδεη 

φηη ζα βνεζήζνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο πνπ πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζεη ην 1
ν
 

εμάκελν ηνπ 2021-2022. 

Σν επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο ζεκαηνδνηεί ην ηειεπηαίν έηνο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηνπ ππνπξγείνπ. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ππαξρφλησλ έξγσλ, ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ηελ πεξίνδν 2020-2022, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Ωζηφζν, νη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο δαπαλψλ ζα είλαη νη «ηνκείο εκπνξεπκάησλ», νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο θαηαζθεπέο, θαη καδί 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 38% (πεξίπνπ 475 δηζ. EGP) ησλ επελδχζεσλ. Οη κεηαθνξέο απφ κφλεο ηνπο 

παξακέλνπλ ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο, αθνινπζνχκελεο απφ επελδχζεηο ζηηο 

θαηαζθεπέο θαη ηελ ελέξγεηα.  

 
 



3 

 

Έλαξμε Σξηεηνύο Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ  

Η Αίγππηνο ζα μεθηλήζεη έλα ηξηεηέο πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζρεδηαζκέλν 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο 

πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο,. Ο επφκελνο γχξνο κεηαξξπζκίζεσλ ζα έρεη ζηφρν 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα μεπεξαζηεί ην νηθνλνκηθφ ζνθ ηεο παλδεκίαο. 

Ο λένο γχξνο κεηαξξπζκίζεσλ σο δηάδνρν πξφγξακκα ησλ πξφζθαησλ λνκηζκαηηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνζαξκνγψλ, ππνζηεξίδεηαη απφ ην ΓΝΣ. Ξεθηλψληαο κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ην 2016, ε θπβέξλεζε πξνψζεζε κέηξα γηα λα εληζρχζεη ηε δεκνζηνλνκηθή ηεο ζέζε θαη 

λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηελ νηθνλνκία. 

Οη ζηφρνη ηεο θπβέξλεζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2023-2024:  

Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 6-7% 

ηα επφκελα ηξία. Σν ζρέδην πξνβιέπεη φηη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πεξηνξηζηεί ζην 5,5% 

ζε ζρέζε κε ην αλακελφκελν 7,7% θέηνο θαη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζα απμεζεί ζην 2%. Η 

θπβέξλεζε ζέιεη επίζεο λα επηηχρεη πιεφλαζκα ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ χςνπο 3-5 δηζ. USD κέρξη ην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Η θπβέξλεζε ζα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο γεσξγίαο. Θέιεη λα πξνσζήζεη πνιηηηθέο πνπ ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ην ζπλδπαζκέλν κεξίδηφ ηνπο ζην ΑΔΠ λα απμεζεί ζε 30-35% έσο ην 2023-2024 απφ 

26% πέξπζη, δήισζε ν ππνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ Hala El Said. Η θπβέξλεζε ζέιεη λα απμήζεη ηηο 

εμαγσγέο ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο θαη λα ελζσκαηψζεη θαιχηεξα ηελ εγρψξηα βηνκεραλία 

ζε δηεζλείο αιπζίδεο αμίαο κέζσ ηεο παξαγσγήο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Σν ζρέδην ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Πξνβιέπεη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ηε βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ 

κεηαθνξάο θαη εθνδηαζηηθήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Γίλεη  επίζεο απμεκέλν ξφιν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

 

Η Αίγππηνο έρεη θαηαζηεί πξνηηκώκελνο πξννξηζκόο γηα επελδύζεηο επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ Αθξηθή 

Ο Antoine El Khoury, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο TAMEER, αλθεξφκελνο ζην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

αθηλήησλ ζηελ Αίγππην, ηφληζε ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο πνιχ γξήγνξεο 

αιιαγέο θαη ζηνλ εηο  βάζνο κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ηελ θαζηζηνχλ κηα απφ ηηο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελεο, πην ππνζρφκελεο θαη πην δεκνθηιείο ρψξεο γηα επελδχζεηο. Ο Δι Υνχξη είπε φηη ε 

Αίγππηνο έρεη πνιηηηθή θαη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, θαζψο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Όιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά θάζε κέξα θαη δεκηνπξγνχλ 

πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο κε έδξα ηελ Αίγππην. Ο El Khoury πηζηεχεη φηη ν θιάδνο ησλ αθηλήησλ 

ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία, παξέρνληαο ρψξν γηα αλάπηπμε.  

Σαπηφρξνλα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απμάλεηαη θαη ε δήηεζε γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη 

απηφ εληζρχεη ηελ αγνξά αθηλήησλ. Δπηπιένλ, ε κεζαία ηάμε ηεο Αηγχπηνπ αλαπηχζζεηαη πνιχ 

γξήγνξα φζνλ αθνξά ηελ αγνξαζηηθή δχλακε θαη ηνλ ηξφπν δσήο. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ πνηνηηθνχο πξννξηζκνχο, γηα θνηλσληθή δσή θαη θαηαλάισζε. 
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ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 
Καηόπηλ δηκεξνύο ζπκθσλίαο ε Αίγππηνο ζα παξάγεη ην θηλεδηθό εκβόιην Sinovac COVID-19  

Η Αίγππηνο ππέγξαςε δχν ζπκθσλίεο, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θηλεδηθνχ εκβνιίνπ Sinovac  (COVID-

19) Ο πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouly παξαθνινχζεζε ηελ ηειεηή ππνγξαθήο κεηαμχ ηεο 

Αηγππηηαθήο Δηαηξείαο γηα Βηνινγηθά Πξντφληα θαη Δκβφιηα (VACSERA) θαη ηεο θηλεδηθήο εηαηξείαο 

Sinovac γηα Βηνινγηθά Πξντφληα. Η ππνγξαθή απνηειεί κέξνο ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο VACSERA, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή εκβνιίσλ ζηελ 

Αίγππην, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ. Η ππνπξγφο Τγείαο θαη Πιεζπζκνχ Hala 

Zayed δήισζε: «Η πξψηε ζπκθσλία αθνξά ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ COVID-19, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θηλεδηθή εηαηξεία Sinovac ρνξεγεί ζηελ VACSERA πεξηνξηζκέλε άδεηα 

ρξήζεο ηερλνινγίαο θαη ηερληθψλ γλψζεσλ.» Πξφζζεζε φηη απηφ πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ηνπ εκβνιίνπ COVID-19, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπ VACSERA. Απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί φπσο νξίδεηαη ζηελ  ζπκθσλία θαηαζθεπήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην έηνηκν πξντφλ ηνπ 

εκβνιίνπ COVID-19 πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θηλεδηθή εηαηξεία Sinovac. Η ζπκθσλία νξίδεη επίζεο φηη 

ε θηλεδηθή εηαηξεία Sinovac ζα παξέρεη ζηε VACSERA φιεο ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην εκβφιην COVID-19 θαη ζα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα. 

Δθηφο απφ ηε δνθηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο, νη 

ζπκθσλίεο αθνξνχλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ παξνρή εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ, ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ηεο Vacsera, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε 

πνηφηεηαο θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. 

Ο ππνπξγφο πξφζζεζε: «Η δεχηεξε ζπκθσλία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπηθή θαηαζθεπή ηνπ εκβνιίνπ 

COVID-19 θαη πξνβιέπεη φηη ε θηλεδηθή εηαηξεία ζα ρνξεγήζεη άδεηα ζηε VACSERA λα μαλαγεκίζεη, 

λα ζπζθεπάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ην ηνπηθφ ηειηθφ πξντφλ ηνπ εκβνιίνπ COVID-19. ζηηο ηδησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο VACSERA. " 

Σν Κξαηηθό Σακείν ηεο Αηγύπηνπ εμεηάδεη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο  

Η ππνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ Hala El-Said απνθάιπςε 

φηη ην Κξαηηθφ Σακείν ηεο Αηγχπηνπ (TSFE) εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αθαιάησζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ. Η επελδπηηθή πξνζθνξά πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθά, αξαβηθά θαη μέλα θεθάιαηα. 

Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε έρεη πξνηείλεη έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο Tahrir. Τπάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ πνιιψλ κεξψλ γηα ηελ αγνξά ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε TSFE ρεηξίδεηαη ην κάξθεηηλγθ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κηα 

ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην Tahrir Complex, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

βξίζθνληαη μελνδνρεηαθέο, δηνηθεηηθέο θαη εκπνξηθέο κνλάδεο, κε γλψκνλα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ηζηνξηθή κνξθήο ηεο πιαηείαο Tahrir. 

χκθσλα κε ηελ ππνπξγφ, νη θξαηηθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 25%, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 

ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αλάπηπμε ρσξηψλ, ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη αλήθνπλ ζε νκάδεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο. Η ππνπξγφο πξφζζεζε φηη νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην θαηά ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2021/22 ζα θζάζνπλ ηα 1,52 ηξηζεθαηνκκχξηα EGP.  Σν επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ Αίγππην 

πεξηιακβάλεη 100% αχμεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο. Θα 

πεξηιακβάλεη επίζεο αχμεζε θαηά 200% ησλ επελδχζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 

φπσο πγεία, εθπαίδεπζε, ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, πνιηηηζκφο θαη λενιαία. Η El-Said είπε φηη ην 

πξφγξακκα επελδχζεσλ ζα ππνζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο γηα επίηεπμε αλάπηπμεο 5,4% έσο ην ηέινο ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2021/2022. 
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ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Πξόβιεςε γηα αύμεζε ησλ εζόδσλ από ηνλ Σνπξηζκό ην 2021 

Η Αίγππηνο αλακέλεη ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ λα θηάζνπλ ζηα 6-7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

2021, κε ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ λα θηάλνπλ ζην 60% ηνπ ζπλφινπ  ηνπ 2019, Πεξίπνπ 500.000 

ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηελ Αίγππην ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2021, πξνζθέξνληαο έζνδα 600-

800 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΗΠΑ. Οη πξνβιέςεηο ηεο Bank of America θάλνπλ ιφγν γαη αλάθακςε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ζηα 7 δηζ. USD, αιιά φρη πξηλ απφ ην 2022. 

Η επαλέλαξμε απεπζείαο πηήζεσλ κεηαμχ ησλ ξσζηθψλ πφιεσλ θαη ησλ ζέξεηξσλ ηεο Δξπζξάο 

Θάιαζζαο ηεο Αηγχπηνπ ηνλ επφκελν κήλα ζα κπνξνχζε λα θέξεη έσο θαη 1 εθαηνκκχξην Ρψζνπο 

ηνπξίζηεο θέηνο ζηελ Αίγππην. Οη απεπζείαο πηήζεηο είραλ αλαζηαιεί γηα ζρεδφλ έμη ρξφληα κεηά ηε 

ζπληξηβή ηνπ Metrojet ηνπ 2015 ζην ηλά, κεηψλνληαο ηα εηήζηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά 3,5 δηζ 

δνιάξηα ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηα 3 εθ. Ρψζσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην θάζε 

ρξφλν. 

Η ηνπξηζηηθή θίλεζε είρε ππνρσξήζεη έσο θαη 70% ην 2020, κε κφιηο 3,5 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο λα 

επηζθέπηνληαη ηελ Αίγππην πέξπζη ιφγσ ησλ παγθφζκησλ πεξηνξηζκψλ, ζε ζρέζε κε ην ξεθφξ αθίμεσλ 

13,1 εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ ην 2019.  

 

 

ΟΤΔΑΝ 

 
Τπνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο ζύκθσλα κε ηνλ πιεζσξηζκό:  

Σν εζληθφ λφκηζκα ηνπ νπδάλ, ε ζνπδαληθή ιίξα, ππνηηκάηαη κεηά απφ ζρεδφλ δχν κήλεο 

ζηαζεξφηεηαο, έπεηηα απφ παξέκβαζε ησλ επίζεκσλ αξρψλ. Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ήηαλ 392 

ιίξεο νπδάλ αλά δνιάξην ΗΠΑ ζηελ παξάιιειε αγνξά. Σν λφκηζκα είρε δηαηεξήζεη ηελ ηηκή ηνπ ζην 

εχξνο ησλ 380 ιηξψλ αλά δνιάξην ΗΠΑ απφ ηφηε πνπ ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε εθάξκνζε ηελ 

ελνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ. Δλ ησ κεηαμχ, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηνπ νπδάλ ππνζρέζεθε επείγνπζα παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνηίκεζεο ηνπ 

εζληθνχ λνκίζκαηνο. Η ζπλερηδφκελε πηψζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο έλαληη μέλσλ λνκηζκάησλ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξψηεο αλάγθεο. χκθσλα κε πξφζθαηε 

έθζεζε ηνπ Κεληξηθνχ Γξαθείνπ ηαηηζηηθήο ηνπ νπδάλ, ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ζην νπδάλ 

έθηαζε ζην 341% πεξίπνπ ην κήλα Μάξηην. 

 


