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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (16-31/8/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Η Τπ. Πξνγξακκαηηζκνχ αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020/21 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed 

δήισζε φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο (2020/21) είλαη αθ’ ελφο ε ζπξξίθλσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θηψρεηαο ζηε ρψξα, κεηψλνληαο 

ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ζην 30% έλαληη 32,5% πνπ είρε αλέιζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε κέηξεζή 

ηνπ, ην έηνο 2017/18 θαη αθ’ εηέξνπ ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αθξαίαο θηψρεηαο ζην 5%. 

Πεξαηηέξσ, ε θα El-Saeed δήισζε πσο ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα κεηψζεη ην πνζνζηφ 

αλαιθαβεηηζκνχ ζηε ρψξα ζην 22% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, έλαληη 25,8% ην έηνο 

2017/18. Καηά ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έρεη σο ζηφρν λα 

ζπκπεξηιάβεη ζπλνιηθά 11,8 εθαη. απνδέθηεο ζην ζχζηεκα επηδνκάησλ ζίηηζεο ζε κεηξεηά, 

απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ επσθεινχληαη απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζε 2,95 

εθαη., ελψ, παξάιιεια ν πξνυπνινγηζκφο ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 70.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα γπλαίθεο θαη λεαξά άηνκα, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δπαλεθθίλεζε αιιά ζηαζηκφηεηα ησλ ηξηκεξψλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ην αηζηνπηθφ θξάγκα 

ηηο 16/8 επαλεθθίλεζαλ νη ηξηκεξείο ζπδεηήζεηο κεηαμχ Αηγχπηνπ, νπδάλ θαη Αηζηνπίαο –κε 

ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Δ.Δ.- γηα ηε ξχζκηζε 

ησλ δεηεκάησλ πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, κεηά ηελ 

αλαβνιή ηεο επαλέλαξμή ηνπο κία εβδνκάδα λσξίηεξα, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

νπδάλ. Σεο επαλέλαξμεο ησλ ζπλνκηιηψλ είρε πξνεγεζεί επίζθεςε –ζηηο 15/8- ηνπ Αηγχπηνπ 

Π/Θ θ. Madbouly –ζπλνδεπφκελνπ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, 

Τγείαο, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Ηιεθηξηζκνχ, ζηε ζνπδαληθή πξσηεχνπζα. Καηά 

ηελ επίζθεςε ηνπ θ. Madbouly ζην νπδάλ θαη ηηο επαθέο πνπ είρε ζην Υαξηνχκ, 

ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ φηη «ε ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηειεί ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν επίιπζεο ηεο θξίζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην δήηεκα ηνπ αηζηνπηθνχ 

θξάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

πιεπξψλ».    

εκεηψλεηαη φηη ζηηο 16/8 πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε ησλ αξκφδησλ γηα ηνπο 

πδάηηλνπο πφξνπο Τπνπξγψλ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, κε 

ηελ αηγππηηαθή θαη ηε ζνπδαληθή πιεπξά λα ηνλίδνπλ εθ λένπ ηε ζεκαζία ηεο ζχλαςεο 

δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο κε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ 

θξάγκαηνο απφ ηελ Αηζηνπία. Σν Τπνπξγείν Άξδεπζεο ηνπ νπδάλ, ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ 

ηνπ κε ηελ επθαηξία ηεο επαλεθθίλεζεο ησλ δηαβνπιεχζεσλ, ηφληζε φηη «ε απφθαζε λα 

επηζηξέςεη ην νπδάλ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ειήθζε κε γλψκνλα ην πλεχκα 

αθξηθαληθήο αιιειεγγχεο», επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη «ε επηζηξνθή ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ έρεη ήδε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ πιεπξψλ, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε δίθαηε ρξήζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζε άιινπο».  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 18/8, θαηά ηε δεχηεξε ζπλάληεζή ηνπο κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ησλ 

ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ, νη αξκφδηνη γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο Τπνπξγνί ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

απνθάζηζαλ λα επαλέιζνπλ ζε ηειηθέο ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία φπνπ παξνπζηάδνληαη 

δηαθσλίεο ζηηο 28/8. Οη δηεξγαζίεο πξνο επίηεπμε νξηζηηθήο ζπκθσλίαο - ζπλερίζηεθαλ κε 

εληαηηθφ ξπζκφ έσο ηηο 28/8, κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

θαηά ηε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηξηκεξνχο ζπκθσλίαο. ηηο 21/8, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ ζε 

επίπεδν νκάδσλ ηερληθψλ θαη λνκηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, νη αξκφδηνη Τπνπξγνί ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ νξηζηηθνπνίεζαλ πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην έθζεζεο φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πξνηάζεηο 

αιιά θαη ηα ζεκεία δηαθσλίαο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε απηψλ θαη ηελ επίηεπμε 

ηειηθήο ζπκθσλίαο. ηηο 28/8 πάλησο, νη αξκφδηνη Τπνπξγνί ησλ ηξηψλ ρσξψλ αλαθνίλσζαλ 

φηη νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο δελ ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία –ήηνη νη ηξεηο πιεπξέο δελ θαηέιεμαλ 

ζε ηειηθφ ζρέδην ζπκθσλίαο θιείλνληαο ηα «αλνηθηά» δεηήκαηα ηνπ θξάγκαηνο- θαη φηη νη 
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ηξεηο ρψξεο πξφθεηηαη λα απνζηείινπλ ζηελ πξνεδξεχνπζα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, Νφηηα 

Αθξηθή, ρσξηζηέο επηζηνιέο ζηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην επφκελν 

ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ, νη δηαπξαγκαηεπηηθέο 

νκάδεο ησλ ηξηψλ πιεπξψλ αλακέλεηαη λα ζπλαληεζνχλ μαλά ζηηο 14/9.       

Δπηζεκαίλεηαη πσο ζε δειψζεηο ηνπ ζηηο 20/8, ν Αηζίνπαο Π/Θ θ. Ahmed αλέθεξε φηη ε ρψξα 

ηνπ έρεη νινθιεξψζεη ήδε ηελ πξψηε θάζε πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο, 

κε πνζφηεηα λεξνχ ηεο ηάμεσο ησλ 4,9 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ πνπ πξνήιζε απφ ηηο έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο ηνπ Ινπιίνπ, ελψ ε δεχηεξε θάζε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Αχγνπζην 2021, κε ζηφρν ηε ζπιινγή ηφηε πδάηηλνπ φγθνπ ηεο ηάμεσο 

ησλ 18,4 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ. χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο, ε πεξίνδνο 

πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη 5 σο 7 έηε, κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2021, ελψ ην πδξνειεθηξηθφ 

θξάγκα αλακέλεηαη λα θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο ειεθηξνπαξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο εληφο 

ηνπ έηνπο 2023. χκθσλα επίζεο κε ζηνηρεία ηεο αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο, ην έξγν θαηαζθεπήο 

ηνπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο έρεη νινθιεξσζεί θαηά 78% έλαληη θφζηνπο $3,3 δηζ., κε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο λα αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε πιεζίνλ ησλ $4,4 δηζ.    

Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ επίζθεςε Madbouly ζην Υαξηνχκ, ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζπδεηήζεηο πνπ δηεμήγαλ νη θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζε επξχ θάζκα 

ηνκέσλ –πέξαλ ηνπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο- φπσο νη κεηαθνξέο, ην εκπφξην θαη ε εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη ζε ζπκθσλία πςεινχ επηπέδνπ –ζε επίπεδν Π/Θ- γηα αλαβάζκηζε ηεο κεηαθνξηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηεο εγθαηληαζζείζαο λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020 ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο 

Αηγχπηνπ-νπδάλ ζηα 300 MW, απφ ηα 70 MW ζηελ παξνχζα θάζε.   

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο Τπ. Ηιεθηξηζκνχ κε ην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην λενζχζηαην θξαηηθφ 

αλαπηπμηαθφ ηακείν ηεο Αηγχπηνπ (SWF) ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ 

κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ γηα έληαμε θξαηηθψλ επελδπηηθψλ 

έξγσλ ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ηακείνπ, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε 

κεγαιχηεξσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο ελέξγεηαο, δίλνληαο δε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ.  

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θ. 

Tawfik, ην SWF κπνξεί άκεζα λα ζπλεξγαζηεί κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεζζάξσλ λέσλ επελδπηηθψλ έξγσλ, ζηνπο θιάδνπο θαξκαθεπηηθψλ, αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη 

γεσξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Tawfik αλαθέξζεθε ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ην SWF ζε έξγα αλάπηπμεο γαηψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε κεγάιεο 

θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζε έξγα αλάπηπμεο γαηψλ ζε επηιεγκέλεο ζεκαληηθέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ηζηνξηθνχ μελνδνρείνπ Continental ζηελ 

Πιαηεία Όπεξαο ηνπ Καΐξνπ, φπσο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ζθαγείνπ ζηελ πεξηνρή Toshka ηεο 

Νέαο Κνηιάδαο, ζηα λφηηα ηεο Αηγχπηνπ.        

 

Κνλδχιηα χςνπο EGP12,7 δηζ. αλαθνηλψλεη ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ γηα «ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ» 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ζε ζρεηηθέο ηνπ δειψζεηο 

αλαθνίλσζε φηη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) έρνπλ δεζκεπηεί θξαηηθά θνλδχιηα 

χςνπο EGP12,7 δηζ. γηα ηελ πινπνίεζε projects «ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ» ηεο νηθνλνκίαο, 

ζε ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο θαιήο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ πφξσλ. Πεξαηηέξσ, ζην ελ 

ιφγσ πιαίζην, ν θ. Maait εμήγγεηιε πσο θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ε δηαρείξηζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ λα δηελεξγείηαη       

θαηά πνζνζηφ 90% κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ψζηε λα ζπξξηθλσζεί ε πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ιηγφηεξν απφ πέληε εκέξεο θαηά κέζν φξν, φπσο 

επίζεο λα κεησζνχλ ηα ζρεηηθά θφζηε. Ο θ. Maait αλέθεξε αθφκε πσο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ελδηαθέξεηαη λα κεραλνγξαθήζεη πιήξσο ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 
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δηεπθξηλίδνληαο φηη ν κεραληζκφο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ θαη πιεξσκήο θφξσλ ζα 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηνλ πξνζερή Ννέκβξην.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 27/8 ην Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο 

εθθίλεζε ηελ πηινηηθή πινπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ portal θξαηηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, 

ζηελ online πιαηθφξκα κε δηεχζπλζε digital.gov.eg, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο ζα 

κπνξνχλ, δηα ηεο δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ, λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ζεηξά 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθά ηηο πιεξσκέο νθεηιψλ 

ηνπο πξνο ην θξάηνο. Η ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε ην αξκφδην Τπνπξγείν 

Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ζε πιήξε εμέιημε βξίζθεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Digital Egypt”, κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπλδέζεσλ θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ 

ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, κε ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηψξα ζε 5.300 

θπβεξλεηηθά θηίξηα, έλαληη ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP6 δηζ.  

 

εκαληηθά απμεκέλε ε επίζεκε αλεξγία ην 2
ν
 ηξίκελν 2020 ζην 9,6% 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο 

αλεξγίαο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 9,6%, έλαληη 7,7% θαηά 

ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο θαη 7,5% θαηά ην αληίζηνηρν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019. Σν 

επίπεδν αλεξγίαο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2020 πιεζίαζε κάιηζηα ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ ηεο 

ηειεπηαίαο δηεηίαο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ επηπηψζεσλ πνπ είρε ε παλδεκία ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην 

αηγππηηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ εθηηκάηαη ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2020 ζε 26,7 εθαη. 

άηνκα, έλαληη 29 εθαη. ζην ηέινο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 28,1 

εθαη. ζην ηέινο ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, κε ηελ ελ ιφγσ εηήζηα κείσζε λα 

απνδίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πνιινί 

Αηγχπηηνη είηε έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο ή ζηάζεθε αδχλαην λα βξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ ηεο 

θάκςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ή αθφκε εκθαλίζηεθαλ απξφζπκνη λα εξγαζηνχλ γηα 

ιφγνπο πγεηνλνκηθήο πξνθχιαμεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 

2020 αλήιζε ζε 2,57 εθαη. άηνκα, έλαληη 2,24 εθαη. αηφκσλ ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο 

(+15,1%), θαζψο επίζεο απμεκέλνο θαηά 22,9% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019. Η 

αλεξγία κεηαμχ ησλ αλδξψλ απμήζεθε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν 2020 ζε 8,5%, έλαληη 

πνζνζηνχ 4,5% ζην πξψην ηξίκελν 2020 θαη 4,2% ζην αληίζηνηρν πεξζηλφ ηξίκελν. Σν 

πνζνζηφ αλεξγίαο κεηαμχ ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ αλήιζε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν 2020 ζε 

16,2%, έλαληη 21,9% ην πξψην ηξίκελν 2020 θαη 22,4% ην δεχηεξν ηξίκελν 2019, ελψ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ (ειηθίαο 15-29 εηψλ) αλήιζε ζε 60,4% ην δεχηεξν ηξίκελν 2020, 

έλαληη 68,5% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η αλεξγία ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 

ην δεχηεξν ηξίκελν 2020 αλήιζε ζε 12,5% (έλαληη 11,1% ην πξψην ηξίκελν 2020 θαη 9,3% ην 

δεχηεξν ηξίκελν 2019), ελψ ε αλεξγία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έθζαζε ην 7,4% (έλαληη 5,1% ην 

πξψην ηξίκελν 2020 θαη 6,1% ην δεχηεξν ηξίκελν 2019). Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο, αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 

κεηαπηπρηαθψλ κεηαμχ ησλ Αηγππηίσλ αλέξγσλ αλήιζε ζην δεχηεξν ηξίκελν 2020 ζε 69,2%, 

έλαληη 85% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο έγθπξσλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ζα πάξεη ηνπιάρηζηνλ 

δψδεθα κήλεο έσο φηνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Αίγππην επαλέιζνπλ ζηελ επνρή πξν ηεο 

παλδεκίαο, κε ηελ ηαρχηεηα επαλάθακςεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο λα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην 

εάλ ζα ππάξμεη θαη δεχηεξν θχκα εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο. Οη ελ ιφγσ αλαιπηέο δελ 

παξαιείπνπλ λα ηνλίζνπλ φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε ελδέρεηαη λα 

αλαθάκςνπλ ηαρχηεξα απφ φηη άιιεο νηθνλνκίεο, δεδνκέλνπ φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

νπδέπνηε επέβαιε ζπλνιηθή αλαζηνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκίαο (“lockdown”) αιιά 

αξθέζηεθε ζε πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη θπθινθνξίαο, 

αλαπξνζαξκνδφκελνπο αλά πεξηφδνπο, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο επηδεκίαο ζηε ρψξα.    
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Αηγππηηαθή αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πξνο ην Λίβαλν 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ) αλαθέξζεθε ζηελ 

απνζηνιή ηξηψλ αηγππηηαθψλ αεξνζθαθψλ ζηε ιηβαληθή πξσηεχνπζα Βεξπηφ, ηα νπνία 

κεηέθεξαλ 28 ηφλνπο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ζπγθεθξηκέλα ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, κε 

ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε θαη ηε ζηήξημε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνο ην δνθηκαδφκελν ιαφ 

ηνπ Ληβάλνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο ηζρπξφηαηεο θαηαζηξεπηηθήο έθξεμεο πνπ ζεκεηψζεθε ζηε 

Βεξπηφ ζηηο 4 Απγνχζηνπ, αθήλνληαο πίζσ ηεο πιηθέο δεκίεο πνπ εθηηκψληαη ζε κεηαμχ $3 θαη 

$5 δηζ. χκθσλα κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, επξφθεηην γηα ηελ έλαηε απνζηνιή αηγππηηαθήο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ην Λίβαλν, ελψ ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα απνζηείιεη ζπλνιηθά 12 

αεξνζθάθε ζην Λίβαλν σο ην ηέινο Απγνχζηνπ πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 220 ηφλνπο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηε ρψξα. Νσξίηεξα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε πξνκεζεχζεη ην 

Λίβαλν κε 140 ηφλνπο ζηηάιεπξνπ θαη άιιεο πξνκήζεηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε ηέζζεξηο 

ζπλνιηθά πηήζεηο, ζην πιαίζην «αεξνγέθπξαο» πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κε ην αεξνδξφκην ηεο 

Βεξπηνχ.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

πλερίδεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 30/8 ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη 

ηνπ δνιιαξίνπ έθζαζε ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 11 εβδνκάδσλ, αλεξρφκελε ζε 

15,794 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), έλαληη ηζνηηκίαο 15,922 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο 

αξρέο Απγνχζηνπ θαη 16,029 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ινπιίνπ. Αληηζέησο, ε ηζνηηκία ηεο 

ιίξαο πξνο ην επξψ έρεη αθνινπζήζεη γεληθά πησηηθή πνξεία ηνλ Ινχιην θαη έσο ηηο 19/8, ελψ ελ 

ζπλερεία αθνινχζεζε ειαθξά αλνδηθή πνξεία θζάλνληαο ηηο 18,799 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 30/8 

(ηηκή αγνξάο), έλαληη 18,722 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ θαη 18,03 ιηξψλ αλά επξψ 

ζηηο αξρέο Ινπιίνπ.   

 

Γηαηήξεζε ζηαζεξψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

Η Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 13
εο

 Απγνχζηνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη γηα αθφκε κηα θνξά ακεηάβιεηα ηα 

βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, φπσο είρε θάλεη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ζηα κέζα Μαΐνπ θαη ζην ηέινο 

Ινπλίνπ, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο, ζηηο 16 Μαξηίνπ, ηα είρε κεηψζεη θαηά 300 κνλάδεο βάζεο ζε 

κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Σν επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξήζεθε ζε 

9,25%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 10,25%, ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην ζε 9,75%, αληίζηνηρα. Η εθ λένπ δηαηήξεζε ακεηάβιεησλ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ήηαλ αλακελφκελε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ είρε κεηψζεη ηέζζεξηο 

θνξέο ηα επηηφθηα, θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 

δηαηήξεζε ζηαζεξψλ ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ζεκαληηθή δηφηη θξαηά ηηο 

απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ηίηισλ ζε εμαηξεηηθά ειθπζηηθά επίπεδα, απφ ηα 

πςειφηεξα κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ.   

 

Η Banque Misr δηαζέηεη πιεηνςεθηθφ κεξίδην ζηελ επελδπηηθή ηξάπεδα CI Capital 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απγνχζηνπ, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε –θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο- ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, Banque Misr, απέθηεζε ζηηο 12/8 θαη 13/8 πξφζζεηα 

κεξίδηα 15% θαη 9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εγρψξηαο επελδπηηθήο ηξάπεδαο / 

ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο CI Capital αληίζηνηρα, θαζηζηάκελε ν πιεηνςεθηθφο κέηνρνο απηήο, 

κε κεξίδην 24,7%. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ ηεο 

CI Capital εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Banque Misr πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη 

ην ραξηνθπιάθην ησλ κε ηξαπεδηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, δελ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ ν αηγππηηαθφο 

δεκφζηνο ηνκέαο απνθηά κεξίδην ζπκκεηνρήο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο, αλαθεξφκελνο ζην 

πξφζθαην –πξν δηκήλνπ-παξάδεηγκα ηεο ιήςεο έγθξηζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, απφ 

πιεπξάο ηνπ λενζχζηαηνπ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ ηεο Αηγχπηνπ (SWF) θαη ηεο 
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επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG Hermes πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηνπ θξαηηθνχ 

ηξαπεδηθνχ νκίινπ Arab Investment Bank (ΑΙΒ), ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζηελ απφθηεζε 

ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ 76% ζην θεθάιαην απηνχ, κε ηελ EFG Hermes λα αλακέλεηαη λα απνθηήζεη 

κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 51%.         

Σα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ζεσξείηαη πηζαλφλ ε Banque Misr 

θαη ε CI Capital λα ζπγρσλεχζνπλ ηα ηκήκαηά ηνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή δηακεζνιάβεζε, ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ζηε δηαρείξηζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ζηελ παξνρή κε ηξαπεδηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε επξψ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

ηηο 18/8 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επξψ, δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €600 εθαη. Η CBE δέρζεθε 35 πξνζθνξέο ληφπησλ θαη μέλσλ 

επελδπηψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο €705,3 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 30 πξνζθνξέο 

ζπλνιηθήο αμίαο €605,3 εθαη. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε 

ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε επξψ ηεο 18
εο

 Απγνχζηνπ αλήιζε ζε 1,443% έλαληη κέζνπ 

επηηνθίνπ 1,434%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2019. 

 

Η FRA πξαγκαηνπνηεί “stress tests” ζε κε ηξαπεδηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο 23
εο

 Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) νινθιήξσζε κε επηηπρία ζεηξά 

“stress tests” ζε εγρψξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δηαθφξσλ θιάδσλ, κε 

ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη ηελ επίπησζε ηεο παλδεκίαο επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε ελδερφκελεο ειιείςεηο ξεπζηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο FRA, θ. 

Omran, «ηα σο άλσ tests απέδεημαλ ηελ ηζρπξή ζέζε ξεπζηφηεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ κε 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ». Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα 

“stress tests”, ηα νπνία δηελεξγήζεθαλ λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πεξηέιαβαλ 

εηαηξείεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ππνθιάδσλ αζθαιεηψλ, δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ / πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηεγαζηηθήο πίζηεο, 

πξαθηφξεπζεο απαηηήζεσλ (factoring), θαζψο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Όπσο αλέθεξε ην αλαθνηλσζέλ ηεο FRA, νη εηαηξείεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ επί ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθαλ ηα “stress tests” 

αληηπξνζψπεπαλ κεξίδηα κεηαμχ 60% θαη 97% ησλ αληίζηνηρσλ ηνκεαθψλ αγνξψλ ηνπο.  

 

Δηαηξεία επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ επηδεηά ρξεκαηνδφηεζε ζεζκηθψλ επελδπηψλ 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε εγρψξηα ηδησηηθή εηαηξεία 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ Ezdehar Egypt Mid-Cap, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην έηνο 

2016, επηδεηά ηελ άληιεζε ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $200 εθαη. απφ 

δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηα επελδχζεη 

ζηελ αλάπηπμε κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε Ezdehar ζηνρεχεη λα ζπγθεληξψζεη ρξεκαηνδνηήζεηο πιεζίνλ ησλ $100 εθαη. 

σο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη πξφζζεηα θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ $100 εθαη. 

εληφο ηνπ 2021. Μεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ ζπλεπελδπηψλ απφ ηηο νπνίεο ε Ezdehar πξνζδνθά λα 

αληιήζεη ηα σο άλσ ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ζπγθαηαιέγνληαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ν 

βξεηαληθφο θξαηηθφο αλαπηπμηαθφο ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο CDC, ε νιιαλδηθή αλαπηπμηαθή 

ηξάπεδα FMO, ε International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, 

φπσο θαη ν Αηγχπηηνο κεγηζηάλαο Naguib Sawiris.          
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Η θηλεδηθή Huawei ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο πφιεο ζην Badr City 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν κεγάινο θηλεδηθφο φκηινο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο & 

ηειεπηθνηλσληψλ Huawei ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν 

Egyptians for Healthcare Services Company, κε αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε, απφ πιεπξάο ηεο Huawei, ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

λέα, ππφ θαηαζθεπή, θαζεηνπνηεκέλε ηαηξηθή πφιε ζηελ πεξηνρή ηνπ Badr City, ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ε νπνία θέξεη ηελ επσλπκία CapitalMed. Ο θηλεδηθφο 

φκηινο πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε «έμππλσλ» ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

ελ ιφγσ ηαηξηθή πφιε, εθνδηαζκέλσλ κε ηερλνινγίεο θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ πέκπηεο γεληάο 

(5G), ελψ επίζεο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζα 

επηβιέςεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηνχ, θαζψο θαη ζα εθπαηδεχζεη ληφπην 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε πξψηε θάζε ηεο 

ηαηξηθήο πφιεο ζην Badr City ζρεδηάδεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2022, κε ηελ 

CapitalMed λα πξννξίδεηαη λα θαηαζηεί ην κεγαιχηεξν ηαηξηθφ ζπγθξφηεκα ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, φηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηεο.     

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο κειεηά ζρέδην αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο Αγ. 

Αηθαηεξίλεο ηλά 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ν Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El 

Gazzar επηζεψξεζε πξφζθαηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηεο 

παξαδνζηαθήο πφιεο πνπ γεηηληάδεη ηελ Ιεξά Μνλή ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζην Νφηην ηλά, κε 

ζθνπφ ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ζε ζχζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ κε αλψηαηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, δφζεθε 

εληνιή γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο πεξηνρήο, 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη 

γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ ζηα επηκέξνπο επελδπηηθά projects. Ο θ. El 

Gazzar αλέθεξε ζρεηηθά φηη ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο πεξηιακβάλεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ησλ ππνδνκψλ αζθάιεηαο, θαζψο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ζε πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο αλαθέξζεθε 

θαη ζε επελδπηηθφ πξφγξακκα θχηεπζεο θαη εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ηαηξηθψλ θπηψλ ζηελ 

πεξηνρή. Ο θ. El Gazzar δηεπθξίληζε φηη νη ηερληθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ζα ζεβαζηνχλ πιήξσο ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο, κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο, πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αμίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηνπ κνλαζηεξηνχ. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε πεξηνρή ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο απνηειεί απφ παιηά δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ληφπηνπο θαη μέλνπο επηζθέπηεο, 

θπξίσο ιφγσ ηεο νξζφδνμεο Ι.Μ. ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ 

παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.  

 

Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην πξνο ην ιηαλεκπνξηθφ φκηιν AlHokair γηα ην εκπνξηθφ θέληξν 

Katameya 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο 

παξνρήο δαλείνπ χςνπο EGP670 εθαη. απφ θνηλνπξαμία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ Banque 

Misr, Banque du Caire θαη Arab African International Bank (AAIB) πξνο ηελ αηγππηηαθή 

ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ –ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ- ιηαλεκπνξηθνχ νκίινπ εηδψλ έλδπζεο 

Fawaz AlHokair, κε ηελ επσλπκία Marakez, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Katameya, ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. 

χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηξεηο αλσηέξσ ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηε 

ρνξήγεζε ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ, ην νπνίν θαιχπηεη θαηά 50% ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Katameya, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ EGP1,34 

δηζ. εκεηψλεηαη φηη ε δεχηεξε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ αληηπξνζσπεχεη 

πεξίπνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ project, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα 
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μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2021. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε επίζεο φηη ην 2019, θνηλνπξαμία 

πέληε ηξαπεδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Banque Misr, Arab International Bank θαη Misr 

Iran Development Bank, ρνξήγεζε δάλεην χςνπο EGP1,5 δηζ. ζηνλ φκηιν AlHokair γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ελ ιφγσ εκπνξηθνχ θέληξνπ. 

 

Έξγν θαηαζθεπήο ηδησηηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ θέληξσλ ζην δπηηθφ Κάηξν 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, εγρψξηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν –εκηξαηηλψλ 

ζπκθεξφλησλ- φκηινο real estate developers Emaar Misr θαη ε ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ 

εγρψξηνπ νκίινπ Elsewedy, κε ηελ επσλπκία Elsewedy Education, ζπκθψλεζαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ παλεπηζηεκηνχπνιε έθηαζεο 202,3 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ ζηελ πεξηνρή New Zayed, 

ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε ζθνπφ ηελ εθεί θηινμελία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

“Knowledge Hub Universities” ηνπ βξεηαληθνχ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Coventry, θαζψο θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ ζεηξάο άιισλ δηαθεθξηκέλσλ μέλσλ θνιιεγίσλ πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ Αίγππην. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο αλακέλεηαη 

λα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2021, κε ηελ πξψηε θάζε λα πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε 

έθηαζε πεξίπνπ 27 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ, πιεζίνλ ηνπ ππφ θαηαζθεπή νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

“Cairo Gate”. εκεηψλεηαη φηη νη θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ “Knowledge Hub Universities” 

βξίζθνληαη ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. 

 

Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία δηεπζέηεζεο παξαβάζεσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ θψδηθα 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε παξέηεηλε γηα έλα κήλα, έσο ηηο 15 

επηεκβξίνπ, ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηεπζεηεζεί νη θαηαβνιέο 

νθεηιφκελσλ ηειψλ πξνο ην θξάηνο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δηαθαλνληζκνχ παξαβάζεσλ ηνπ 

πνιενδνκηθνχ θψδηθα. Πξνεγνπκέλσο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε απνθαζίζεη λα ζέζεη ζε 

εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ππ’ αξηζ. 17/2019 αλαθνξηθά κε ην δηαθαλνληζκφ νξηζκέλσλ 

πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη 

θξαηηθέο Αξρέο δηελεξγνχλ εληαηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνπλ ηε δηεπζέηεζε 

ησλ νθεηιψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην δεκφζην, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνιενδνκηθψλ 

παξαβάζεσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σα ηέιε δηαθαλνληζκνχ ησλ πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ 

εθηηκψληαη ζε EGP125 αλά ηεηξ. κέηξν θαη’ ειάρηζην (ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο) θαη ζε κεηαμχ 

EGP500 θαη EGP5.000 αλά ηεηξ. κέηξν ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Η θπβέξλεζε έρεη θξνληίζεη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, επηηξέπνληαο ζε απηνχο λα ηα 

πιεξψλνπλ ζε ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο γηα αλψηαηε πεξίνδν ηξηεηίαο.  

 

326.300 λέεο θαηνηθίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 νηθνδνκήζεθαλ ζπλνιηθά 281.300 

λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο αλά ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP94,6 δηζ. (πεξίπνπ 

$6 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ εκθαλίζηεθε ην 2018/19 

κεησκέλνο θαηά 13,8% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18), φηαλ είραλ 

θαηαζθεπαζηεί 326.300 νηθηζηηθέο κνλάδεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο EGP106,9 δηζ. (κείσζε 

ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαηά 11,5% ην 2018/19). Καηά ηελ CAPMAS, ην έηνο 2018/19, ην 

θξάηνο νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή 100.500 θαηνηθηψλ (πνζνζηφ 83,1% ησλ νπνίσλ γηα 

ρακεινχ επηπέδνπ εηζνδεκαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ), έλαληη 105.100 θαηνηθηψλ ην 

2017/18, ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε ζπλνιηθά 180.800 λέεο θαηνηθίεο (θπξίσο γηα 

κεζαία θαη αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη πνιπηειείο κνλάδεο), 

έλαληη 221.200 θαηνηθηψλ ην 2017/18. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη απφ ην ζχλνιν 

ησλ θαηαζθεπαζζεηζψλ θαηνηθηψλ ηνπ έηνπο 2018/19, 151.700 νηθηζηηθέο κνλάδεο (πνζνζηφ 

53,9% ηνπ ζπλφινπ) πξννξίδνληαλ γηα λνηθνθπξηά ρακεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ 

εηζνδεκάησλ. Σέινο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηνηθηψλ πνπ νηθνδνκήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 

θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο ην έηνο 2018/19 αλήιζε ζε 67.700. 
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Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ΑΟΙ κε θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan Allam 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΙ), ζπκθεξφλησλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ην κεγάιν θαηαζθεπαζηηθφ 

φκηιν Hassan Allam Holding, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε έξγσλ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 

ραξαθηήξα ηφζν ζηελ Αίγππην, φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ θαη ηεο 

Αθξηθήο. Όπσο αλαθνίλσζε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΙ, θ. El-Tarras, κε βάζε ην 

ππνγξαθέλ πξσηφθνιιν, ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν φκηινο Hassan Allam ζα γίλεηαη εθεμήο κε ηε ρξήζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

παξαγσγήο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ΑΟΙ, πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνλ 

ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο αγνξάο. Ο θ. El Tarras επηζήκαλε φηη 

ζπκθσλήζεθε ε ζχζηαζε κηθηήο επηηξνπήο ησλ δχν πιεπξψλ, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο 

πινπνίεζεο κειινληηθά θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηηο αλσηέξσ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, κε 

έκθαζε ζε θαηαζθεπαζηηθά projects επεμεξγαζίαο λεξνχ, θαηεξγαζίαο ιπκάησλ, ζπκβαηηθψλ 

θαη ειηαθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

 

Καηαζθεπαζηηθά έξγα ππνδνκψλ εγθαηληάδνληαη ζηελ Αιεμάλδξεηα 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο, ν Πξφεδξνο ηεο ρψξαο θ. Al 

Sisi εγθαηλίαζε ζηηο 29/8 ζεηξά νινθιεξσζέλησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ππνδνκήο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ αλαθέξζεθε ζην 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ Bashayer El Kheir 2, ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο θαηεξγαζίαο 

πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή Borg El Arab, ζην κεγάιν –κήθνπο 23 ρικ.- νδηθφ άμνλα / 

απηνθηλεηφδξνκν Al-Mahmoudia (επελδπηηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεσο ησλ EGP11,5 δηζ.), θαζψο 

θαη ζε αξηζκφ νινθιεξσζέλησλ θαηαζθεπαζηηθψλ projects πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ν θ. Al Sisi θαηά 

ηελ νκηιία πνπ απεχζπλε ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ησλ εγθαηλίσλ, ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ 

ξφινπ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο ζηελ ηαρεία θαη επηηπρή πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ 

ππνδνκψλ ζηε ρψξα.          

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Γηεζλείο εηαηξείεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζα μεθηλήζνπλ ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηηο δπηηθέο 

κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απγνχζηνπ, βαζηδφκελα ζε πεγέο ηεο 

θξαηηθήο εηαηξείαο αεξίνπ (EGAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ 2020 αλακέλεηαη ε 

εθθίλεζε δηελέξγεηαο ζεηζκηθψλ εξεπλψλ απφ δηεζλείο εηαηξείεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε βαζηά 

χδαηα ζαιάζζησλ πεξηνρψλ βνξείσο ησλ δπηηθψλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο Αηγχπηνπ, κε ζθνπφ 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Καηά ηα 

ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, νη δηεζλείο εηαηξείεο αλακέλνπλ ηελ θχξσζε απφ ην θνηλνβνχιην ησλ 

ζπκθσληψλ έξεπλαο & εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ πνπ έρνπλ ήδε ππνγξάςεη κε ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηηο έξεπλεο, νη νπνίεο εθηηκάηαη πσο ζα 

εληαηηθνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εκίζεσο ηνπ 2021. Ο θιαδηθφο Σχπνο 

ζεκείσζε κάιηζηα φηη κία εηαηξεία έρεη ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ 

γηα λα πξνρσξήζεη ζε έξεπλεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ 

Πεηξειαίνπ, θ. El-Molla. Η δηάλνημε εξεπλεηηθψλ θξεάησλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη –ζε 

δεχηεξε θάζε- ζηε δηάξθεηα  ηνπ 2021 θαη λα εληαηηθνπνηεζεί εληφο ηνπ 2022, αθ’ φηνπ 

νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηζκηθψλ εξεπλψλ. εκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν 

Πεηξειαίνπ έρεη παξαρσξήζεη επηά ππεξάθηηα νηθφπεδα ζε πέληε δηεζλείο πεηξειατθέο 

εηαηξείεο, ζπγθεθξηκέλα ηηο Royal Dutch Shell, Chevron, British Petroleum (BP), Total θαη 

Exxon Mobil, κε ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο λα έρνπλ ππνγξαθεί ην Φεβξνπάξην 2020, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεζλνχο έθζεζεο Egypt Oil & Gas (“EGYPS 2020”) πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν.  

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε δαληθφ φκηιν Vestas γηα αηνιηθφ πάξθν    
ηα κέζα Απγνχζηνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή 

ζπκθσλίαο, αμίαο EGP4,3 δηζ. (€228 εθαη.), κεηαμχ ηεο εζληθήο Αξρήο γηα ηηο ΑΠΔ (NREA) 

θαη θνηλνπξαμίαο ππφ ην δαληθφ φκηιν αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Vestas, κε αληηθείκελν 
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ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακηθφηεηαο 250 MW ζηελ πεξηνρή Ras Gharib ζηνλ 

θφιπν νπέδ. χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηελ θνηλνπξαμία κεηέρνπλ επίζεο ηηαιηθέο, 

γαιιηθέο θαη ρηιηαλέο εηαηξείεο, ελψ ηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ αλακέλεηαη λα 

δηαξθέζνπλ 35 κήλεο θαη ε εθηηκψκελε εηήζηα παξαγσγηθή ηνπ ηζρχο, φηαλ απηφ θαηαζηεί 

πιήξσο ιεηηνπξγηθφ, ππνινγίδεηαη ζε 840 GW. Η θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ αηνιηθνχ πάξθνπ 

αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence 

Française de Développement – AFD), ηελ Δ.Δ., ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) 

θαη ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα (KfW). Όπσο έρεη θαηαγξάςεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 

NREA αλέζεζε λσξίηεξα θέηνο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζηνλ θφιπν 

νπέδ ζηνλ φκηιν Vestas, αθνχ πξνεγνπκέλσο, ζην ηέινο ηνπ 2019, νη φκηινη Siemens Gamesa 

θαη Senvion είραλ απνζχξεη ηηο πξνζθνξέο ηνπο απφ ην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

 

Αλαβάζκηζε ιηκέλα πεηξειαηνεηδψλ Al-Hamra ζηελ πεξηνρή Δι Αιακέηλ 

χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο 

νινθιήξσζε πνιχ πξφζθαηα θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία λέν αγσγφ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, 

κήθνπο 8 ρικ. θαη θφζηνπο $100 εθαη. ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ιηκέλα πεηξειαηνεηδψλ Al-Hamra 

120 ρικ. δπηηθά ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν πεηξειατθφο φκηινο WEPCO (Western Desert Petroleum Company). πκθσλα 

κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα εγθαίληα ηνπ αγσγνχ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε 

δηαρεηξηζηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ ιηκέλνο ζε 1 εθαη. βαξέιηα πεηξειαίνπ εκεξεζίσο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Αηγχπηην Π/Θ θ. Madbouly. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 

δηεπθξίληζε φηη ε απνζεθεπηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ ιηκέλα ζε αξγφ πεηξέιαην έρεη απμεζεί θαηά 

250.000 βαξέιηα, ζηα 1,5 εθαη. βαξέιηα, κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε πνζνηήησλ αξγνχ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θνηηάζκαηα ζηε Γπηηθή Έξεκν. Παξάιιεια, θαηά ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, 

έρνπλ μεθηλήζεη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ ιηκέλα, δηα ηεο πεξαηηέξσ 

αχμεζεο ηεο απνζεθεπηηθήο δπλακηθφηεηαο απηνχ ζηνπο 2,8 εθαη. ηφλνπο αξγνχ πεηξειαίνπ, 

εθηηκψκελνπ θφζηνπο $64 εθαη. Σα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ ιηκέλα Al-Hamra εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλάδεημήο ηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν 

πεηξειαηνεηδψλ.   

 

πκθσλία ησλ νκίισλ EGAS & TAQA Arabia γηα παξάδνζε θ/α ζηε Νέα Κνηιάδα 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ζε ζρεηηθφ ηνπ αλαθνηλσζέλ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ 

αλαθνίλσζε πσο ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ EGAS θαη ν κεγάινο αηγππηηαθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο TAQA Arabia –ζπγαηξηθφο ηνπ επελδπηηθνχ νκίινπ Qalaa Holdings, 

αηγππηηαθψλ θαη επξχηεξσλ αξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ- ππέγξαςαλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε 

ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ πεξηθέξεηα Νέαο Κνηιάδαο (El Wadi El Gedid), 

ζηε Γπηηθή Έξεκν, κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, δηα ηεο ρξήζεο πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (CNG). Σν πξσηφθνιιν ζηνρεχεη θαηά ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

project λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν 14 ρηι. θαηνηθίεο ηεο Νέαο Κνηιάδαο, ελψ θαηά ηηο επφκελεο 

θάζεηο αλακέλεηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν πξφζζεηεο θαηνηθίεο, αιιά θαη εκπνξηθνί θαη 

βηνκεραληθνί ρξήζηεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Γεκνζηεχκαηα πεξί αηγππηηαθψλ & ηνξδαληθψλ αγνξψλ θ/α απφ ην θνίηαζκα Leviathan 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ν αηγππηηαθφο φκηινο Dolphinus Holding θαη ε ηνξδαληθή εζληθή εηαηξεία 

ειεθηξηζκνχ (National Electric Power Company – NEPCO) πξαγκαηνπνίεζαλ αγνξέο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 4 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην ηζξαειηλφ θνίηαζκα 

Leviathan, αμίαο πεξίπνπ $560 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ε ξνή ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο 

ηελ Αίγππην μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2020, ζε ζπλέρεηα πξν δηεηίαο ζπκθσλίαο –κε 

ηξνπνπνίεζε ηνλ Οθηψβξην 2019- κεηαμχ ηεο Dolphinus Holdings θαη ησλ εηαίξσλ ησλ 

ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling θαη Noble Energy, γηα ηελ 

πξνκήζεηα απφ ηελ Αίγππην 85,3 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ αεξίνπ, αμίαο $19,5 δηζ. ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα πξνζερνχο 15εηίαο.      
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Κνηλνβνπιεπηηθή έγθξηζε ζπκθσληψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ην ειεθηξηθφ δίθηπν 
χκθσλα κε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ζην ηέινο 

Απγνχζηνπ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε δχν ζπκθσλίεο γηα παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ 

ζπλνιηθήο αμίαο πιεζίνλ ησλ €336 εθαη. απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD) κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο γηα ηηο βηψζηκεο ελεξγεηαθέο πεγέο. Η πξψηε ζπκθσλία, κε ηελ EBRD, αμίαο €182,9 εθαη., 

πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε πέληε ειεθηξηθψλ ππνζηαζκψλ αλά 

ηελ Αίγππην, ζηηο πεξηθέξεηεο Ννηίνπ ηλά, Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη. Assiut θαη Minya, ελψ 

επίζεο πξνβιέπεη θαη επηρνξήγεζε €150.000 γηα αλάπηπμε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC). Η δεχηεξε ζπκθσλία, κε ηελ AFD, 

πξνβιέπεη ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο €150 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ εγρψξηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη επηρνξήγεζε €1 εθαη. γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο.  

 

Τπνγξαθή ζπκθσληψλ γηα αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην ηέινο Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή εζληθή 

Αξρή γηα ηηο ΑΠΔ (NREA) ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην γεξκαληθφ ελεξγεηαθφ φκηιν Belectric 

γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο δπλακηθφηεηαο 50 MW ζηελ 

πεξηνρή ηεο Zafarana, ζην θφιπν νπέδ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε θαηαζθεπή 

ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW, 

ρσξίο σζηφζν λα μεθαζαξίδνπλ ηνλ εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Η λέα ειηαθή 

κνλάδα ζηε Zafarana εθηηκάηαη πσο ζα παξάγεη 90 εθαη. KWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε εηήζηα 

βάζε.  

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο πσο ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat 

θαη ν Τπνπξγφο Ηιεθηξηζκνχ θ. Shaker ππέγξαςαλ κε ηελ ελεξγεηαθή ππεξεζία ηεο Γαλίαο 

πξφγξακκα «ελεξγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο» γηα ηελ πεξίνδν 2019-2022 (Egyptian-Danish 

Energy Partnership Program 2019-2022), κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ «πξάζηλνπ» 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη επελδχζεσλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

 

Έθζεζε ηεο British Petroleum γηα ηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ θιάδν – ζηνηρεία Αηγχπηνπ 

ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηνπ γηα ηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ θιάδν (“Statistical 

Review of World Energy”), ν κεγάινο πεηξειατθφο φκηινο British Petroleum (BP), φζνλ αθνξά 

ηελ Αίγππην, επηζεκαίλεη ηελ αμηφινγε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο ην 

2019, ζηα 4,5 δηζ. θπβηθά κέηξα, πνζφηεηα ππεξδηπιάζηα ζε ζχγθξηζε κε εθείλελ ηνπ 2018 (2 

δηζ. θπβηθά κέηξα). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο BP, πνζφηεηα 1,7 δηζ. θπβηθά κέηξα αηγππηηαθνχ 

αεξίνπ θαηεπζχλζεθε ζηελ Δπξψπε, ελψ ε Αζία θαη νη ρψξεο ηνπ λνηίνπ Δηξεληθνχ 

απνξξφθεζαλ 2,7 δηζ. θπβηθά κέηξα, κε θνξπθαίν απνδέθηε ηνπ αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

ην Παθηζηάλ πνπ απνξξφθεζε ην 2019 πνζφηεηα 900 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Νέν πηινηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο βάκβαθνο κέζσ δεκνπξαζηψλ  

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 2020/21 ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα εθαξκφζεη πηινηηθά λέν ζχζηεκα 

γηα ηελ εκπνξία βάκβαθνο ζηηο πεξηθέξεηεο Fayoum, Beni Suef, Beheira θαη Sharqiya, ην νπνίν 

ζα βαζίδεηαη ζε κεραληζκφ αλνηθηψλ δεκνπξαζηψλ γηα ηελ πψιεζε ηεο εζνδείαο, ζε ηηκέο πνπ 

ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αγνξά. Καηά ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα 

επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηηο δεκνπξαζίεο κε ζθνπφ ηελ αγνξά βάκβαθνο ζε ηηκέο πνπ ζα 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε δηάξθεηα εθάζηεο δεκνπξαζίαο, ελψ ε δηάζεζε ηνπ βάκβαθνο ζα γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηά ηφπνπο θξαηηθά θέληξα ζπιινγήο, ζηα νπνία νη 

βακβαθνθαιιηεξγεηέο ζα παξαδίδνπλ ηελ εζνδεία ηνπο.  
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Σειηθή έγθξηζε απφ ην θνηλνβνχιην ηεο λέαο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε νξηζηηθά ηελ επί καθξφλ –πάλσ απφ 

δχν έηε- νξηζηηθνπνηνχκελε λέα ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηηαρχλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ. Μεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζάγεη ε λέα 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κε ηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο πξν 

θφξησζεο εκπνξεπκάησλ (“customs pre-clearance system”), ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ εθηεισληζηψλ, ηελ παξνρή ηεισλεηαθψλ ειαθξχλζεσλ ζε εγρψξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο 

γηα ηελ εηζαγσγή εμνπιηζκνχ, ηελ απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο (“transit”), θαζψο θαη ηελ 

απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ γηα απνθπγή θαηαβνιήο ηεισλεηαθψλ ηειψλ θαη επηβαξχλζεσλ. 

Θπκίδνπκε φηη κεηαμχ ησλ θχξησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο λέαο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

αλακελφηαλ λα πεξηιακβάλεηαη ε δηεχξπλζε ηεο «ιεπθήο ιίζηαο» αμηφπηζησλ εηζαγσγέσλ, δηα 

ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Η λέα λνκνζεζία ρξεηάδεηαη αθφκε 

λα θπξσζεί απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη λα εθδνζνχλ νη 

εθηειεζηηθνί ηεο θαλνληζκνί, πξνθεηκέλνπ απηή λα ηεζεί ζε ηζρχ. 

Παξεκπηπηφλησο αλαθέξνπκε φηη ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ζην ηέινο Απγνχζηνπ 

λέα λνκνζεζία κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν, αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

      

Μείσζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θεξακηθψλ πξντφλησλ ην εμάκελν 2020 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ 

θεξακηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

εκθαλίζηεθε θαηά 34% κεησκέλε ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε $53 εθαη. έλαληη $80 εθαη. 

θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019. Δπηπιένλ, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο εηδψλ πγηεηλήο 

κεηψζεθαλ θαηά 12% ζε εηήζηα βάζε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020, αλεξρφκελεο ζε $59 εθαη. 

έλαληη $67 εθαη. ην αληίζηνηρν εμάκελν  ηνπ 2019.  

 

Τςειφηεξε επηδφηεζε ηνπ Τπ. Πξνκεζεηψλ πξνο ηνπο αξηνπνηνχο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ 

αλαπξνζάξκνζε πξφζθαηα ην χςνο ηεο επηδφηεζεο πνπ ζα θαηαβάιιεη ζηνπο αξηνπνηνχο γηα 

ηελ παξαγσγή επηδνηνχκελνπ ςσκηνχ ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο, ιφγσ 

ησλ πξφζθαησλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ηνπ ληίδει θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. πγθεθξηκέλα, ην 

θξάηνο ζα θαηαβάιιεη ηηκή EGP265 αλά ζάθν αιεπξηνχ 100 θηιψλ ζε αξηνπνηεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ληίδει (έλαληη πξνεγνχκελεο ηηκήο EGP240 αλά ζάθν 100 θηιψλ), θαζψο θαη 

EGP283 αλά ζάθν 100 θηιψλ ζηα αξηνπνηεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην (έλαληη 

πξνεγνχκελεο ηηκήο EGP213 αλά ζάθν 100 θηιψλ). Σαπηφρξνλα, ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ 

απνθάζηζε λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηεο επηδνηνχκελεο θξαληδφιαο, ψζηε λα παξάγνληαη 

πεξηζζφηεξεο θξαληδφιεο αλά ζάθν επηδνηνχκελνπ αιεπξηνχ (ζπγθεθξηκέλα 1.450, έλαληη 

1.250 πξνεγνπκέλσο). εκεηψλεηαη φηη νη εγρψξηνη αξηνπνηνί πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο 

πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή επηδνηνχκελνπ ςσκηνχ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο, ελψ ην 

θξάηνο ηνπο απνδεκηψλεη θαηά ην ζηάδην δηάζεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.       

     

Διαθξά κεησκέλεο αλακέλνληαη νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ην έηνο 2020/21 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαζεσξεκέλε αλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο ζην Κάηξν (USDA-FAS, Cairo Office), ην επίπεδν ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ 

ζηηαξηνχ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν εζνδείαο (2020/21) εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε 13 εθαη. 

ηφλνπο, ειαθξά κεησκέλν θαηά 2,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2019/20, φηαλ νη 

εηζαγσγέο είραλ αλέιζεη ζε ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν, ζηνπο 13,3 εθαη. ηφλνπο. Καηά ην 

ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην πςειφ επίπεδν ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ ζηηαξηνχ ηεο 

πεξηφδνπ 2019/20 νθείιεηαη ελ κέξεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα 

ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ αζθάιεηαο εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Πάλησο, ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία αλαθέξνπλ αηγππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ θαηά ην πξψην εμάκελν 2020 
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ζηνπο 5 εθαη. ηφλνπο, κεησκέλεο θαηά 16,6% έλαληη ησλ εηζαγσγψλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

ηνπ 2019 (ζηνπο 6 εθαη. ηφλνπο). Σν ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο εθηηκά πσο ην επίπεδν 

ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ζηηαξηνχ ζα παξακείλεη πεξίπνπ ζηαζεξφ ζηνπο 20,8 εθαη. ηφλνπο 

θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν εζνδείαο, ελψ ε εγρψξηα παξαγσγή αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 9 

εθαη. ηφλνπο. Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 25/8 ε θξαηηθή Γεληθή 

Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) πξνέβε ζηε κεγαιχηεξε –απφ ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2012/13- 

αγνξά ηεο ζηηαξηνχ απφ ηε Ρσζία, ζπγθεθξηκέλα πνζφηεηαο 530.000 ηφλσλ.    

 

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην ην Μάξηην 2020  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην 

θαηέγξαςε ην Μάξηην 2020 άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 3,2% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελνο ζε 96,42 

εθαη. Ο αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ADSL ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ην Μάξηην 2020 θαηά 10,4% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 7,53 

εθαη. ρξήζηεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

εκθαλίζηεθε ην Μάξηην 2020 απμεκέλνο θαηά 11,23% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα 39 εθαη. 

άηνκα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, 

πνζνζηφ 98,8% ησλ αηγππηηαθψλ νηθνγελεηψλ δηαζέηεη ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ελψ 

πνζνζηφ κφιηο 27,6% απηψλ δηαζέηεη ζηαζεξέο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Ο φκηινο Siemens ππνγξάθεη ζχκβαζε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ETHYDCO 

ην ηέινο Απγνχζηνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens Energy 

ππέγξαςε ζχκβαζε καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο γηα ηελ πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζπληήξεζε ηνπ 

πεηξνρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ ETHYDCO (Egyptian Ethylene & 

Derivatives Company) ζηελ Αιεμάλδξεηα. πγθεθξηκέλα, ε γεξκαληθή εηαηξεία πξφθεηηαη λα 

παξάζρεη ζηελ ETHYDCO ππεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα πεξίνδν 10 εηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

επηζθεπψλ θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα ηξεηο βηνκεραληθνχο αεξηνζηξφβηινπο (gas 

turbines) πνπ έρεη πξνκεζεχζεη ε Siemens ζηνλ αηγππηηαθφ θξαηηθφ φκηιν θαη βξίζθνληαη ζε 

ιεηηνπξγία απφ ην 2017, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 150 

MW, κε ην παξαγφκελν ξεχκα λα ηξνθνδνηεί ην πεηξνρεκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο ETHYDCO. 

 

Σνλ Οθηψβξην πξφθεηηαη λα ιαλζαξηζηεί ε 4
ε
 θάζε ηνπ ράξηε βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

& Βηνκεραλίαο πξνγξακκαηίδεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ, 

δηαδξαζηηθνχ ράξηε βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, ηξία ρξφληα 

έπεηηα απφ ην πξψην ιαλζάξηζκα ηνπ ράξηε, ηνλ Οθηψβξην 2017. Ο λένο ράξηεο βηνκεραληθψλ 

επελδχζεσλ αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 3.000 δηαζέζηκα βηνκεραληθά επελδπηηθά 

ζρέδηα αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα, ζε ζπλνιηθέο εθηάζεηο 1,8 κε 2 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ ζε 15 

δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ηάμεσο ησλ EGP2 δηζ., ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ.   

     

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Δγθαηλίαζε ηέηαξηεο θάζεο ηεο 3
εο

 γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ 

ηα κέζα Απγνχζηνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε –παξνπζία ηνπ Π/Θ θ. 

Madbouly θαη πνιιψλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο- ηελ νινθιήξσζε ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο ηξίηεο 

γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ζην λέν θεληξηθφ – δηαζπλδεηηθφ ζηαζκφ “Adly Mansour” ζηε 

Salam City, ν νπνίνο νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ ηέσο δηαηειέζαληνο ππεξεζηαθνχ 

Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο, πξηλ ηνλ θ. Al Sisi. εκεηψλεηαη φηη ε εγθαηληαζζείζα ηέηαξηε θάζε ηνπ 

κεηξφ Καΐξνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο δηαζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο λέαο δηνηθεηηθήο 

πξσηεχνπζαο θαη ηεο ππφινηπεο αηγππηηαθήο επηθξάηεηαο. Η ηέηαξηε θάζε αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο 

γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ εθηειέζηεθε απφ ηνπο κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο 

νκίινπο Orascom Construction θαη Arab Contractors θαη ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο Ηιηνχπνιεο, New 

Cairo, Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ θαη Salam City.  
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Καηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, αιιά θαη ν Π/Θ, αλαθέξζεθαλ 

δηεμνδηθά ζηα πνιπάξηζκα έξγα ππνδνκψλ ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ πνπ πινπνηεί ε θπβέξλεζε, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ θαη ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο 

Μεηαθνξψλ, θ. El Wazir, αλέθεξε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ζηνλ θιάδν 

κεηαθνξψλ πνπ έρεη πινπνηήζεη θαη εμαθνινπζεί λα πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε 

πξννπηηθή απηά λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ 2024, εθηηκάηαη ζε EGP1,1 

ηξηζ. (πεξίπνπ $70 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο 

EGP377 δηζ. (πεξίπνπ $24 δηζ.) αθνξνχλ έξγα θαηαζθεπήο νδηθψλ αξηεξηψλ θαη γεθπξψλ. 

χκθσλα εμάιινπ κε ζηνηρεία ηα νπνία παξέζεζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly θαηά ηελ σο 

άλσ ηειεηή εγθαηλίσλ, θαηά ηελ εμαεηία δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi, 

θνλδχιηα χςνπο EGP40 δηζ. έρνπλ δηαηεζεί κέρξη ηψξα ζε έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ελψ θνλδχιηα EGP33 δηζ. έρνπλ επελδπζεί ζην κεηξφ Καΐξνπ.      

ην ηέινο Απγνχζηνπ επίζεο, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε ηελ αχμεζε ησλ 

εηζηηεξίσλ γηα φιεο ηηο γξακκέο ηνπ κεηξφ, θαηά ηνπιάρηζηνλ EGP2, κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα 

έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξφ Καΐξνπ ζα πξέπεη λα επαξθνχλ γηα λα θαιχπηνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε, αιιά θαη ηα θφζηε αλαβάζκηζεο ησλ παιαηφηεξσλ γξακκψλ απηνχ. 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ, θ. El Wazir, ηα εηήζηα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ηνπ κεηξφ Καΐξνπ αλέξρνληαη ζηελ παξνχζα θάζε ζε EGP8 δηζ., ελψ ηα έζνδά ηνπ ζε 

κφιηο EGP4 δηζ. 

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο ηνπ αηγππηηαθνχ λαπηηθνχ κε ηνλ φκηιν Hutchison Ports 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Απγνχζηνπ πσο ην αηγππηηαθφ λαπηηθφ ππέγξαςε 

ζπκθσλία κε ηνλ –εδξεχνληα ζην Υνλγθ Κνλγθ- φκηιν δηαρείξηζεο ιηκέλσλ Hutchison Ports, κε 

ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ θνηλνπξαμίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηε λαπηηθή βάζε Abu Qir ζηελ Αιεμάλδξεηα. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ν λένο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη πινία κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ, ζα έρεη κέγηζηε εηήζηα δπλακηθφηεηα 2 εθαη. εηθνζάπνδσλ θνληέηλεξ (TEUs), ελψ 

ζα ζπλδέεηαη κε λέν απηνθηλεηφδξνκν πνπ ζα ζπλδέεη ην ιηκέλα ηνπ Abu Qir κε ηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη ην Κάηξν. Η θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ελ ιφγσ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην 2022, ελψ ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 

ηεο ηάμεσο ησλ 38 εηψλ.   

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Δθηηκήζεηο πιεξφηεηαο μελνδνρείσλ ζηελ Αίγππην ην πξψην εμάκελν 2020 

ε δεκνζηεπζείζεο –ζηα κέζα Απγνχζηνπ- εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηνλ θιάδν ηνπξηζκνχ θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2020, ν φκηινο Colliers International βιέπεη ζπλερηδφκελε αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ηνπ αηγππηηαθνχ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, φπσο 

θαη επί ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε. πγθεθξηκέλα, ε 

Colliers επηζεκαίλεη φηη εμαηηίαο ησλ κεγάισλ κεηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζε νιφθιεξε 

ηελ αηγππηηαθή αγνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηα πνζνζηά 

πιεξφηεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εγρψξησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ λα θπκαίλνληαη πεξί ην 10%, 

ηα ζπλνιηθά πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ θαη ελ γέλεη ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ αλά 

ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ πηψζε άλσ ηνπ 50% ζπλνιηθά θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2020. Αλάινγε θάζεηε πηψζε θαηά ην πξψην εμάκελν 2020 θαηέγξαςε θαη ν 

δείθηεο κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR), ηδηαίηεξα ζηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα 

ηεο Hurghada θαη ηνπ Sharm El Sheikh, θαηά 52% θαη 55% αληίζηνηρα. Η Colliers εθηηκά φηη 

ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηηο πεξηνρέο Hurghada θαη Sharm El Sheikh 

θαηέγξαςαλ πηψζε θαηά 53% θαη 51% αληίζηνηρα ζην πξψην εμάκελν 2020, ελψ αληηζέησο, ηα 

μελνδνρεία ηνπ Καΐξνπ θαη ηεο Αιεμάλδξεηαο θάλεθαλ λα πιήηηνληαη ειαθξψο ιηγφηεξν απφ 

ηα δχν σο άλσ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, θαηαγξάθνληαο πηψζε ησλ πνζνζηψλ πιεξφηεηαο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 47% θαη ηνπ 46% αληίζηνηρα. ηελ έθζεζή ηεο, ε Colliers πξνβιέπεη φηη ζην 

δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο δηεηίαο πξφθεηηαη λα θαηαγξαθνχλ απμήζεηο ησλ πνζνζηψλ 

πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα θαηά 56% ζην Κάηξν, θαηά 53% 

ζηε Hurghada, θαηά 52% ζην Sharm El Sheikh θαη θαηά 44% ζηελ Αιεμάλδξεηα.    
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Δμαθνινπζνχλ νη ρακειέο πιεξφηεηεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηα αηγππηηαθά ζέξεηξα 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θιαδηθά ζηνηρεία, ηα κέζα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηε Hurghada θπκαίλνληαη ζηελ παξνχζα θάζε ζε κεηαμχ 30% θαη 

40%, απνηειψληαο κάιηζηα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζε εζληθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο Αηγχπηνπ, παξακέλνληαο θάησ απφ ην ππνρξεσηηθφ αλψηαην πνζνζηφ 

πιεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 50% πνπ έρεη νξίζεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έσο ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην. Αληίζηνηρα, ηα κέζα πνζνζηά πιεξφηεηαο ζην ζέξεηξν Sharm El Sheikh ηνπ λνηίνπ 

ηλά θπκαίλνληαη ζε επίπεδα κεηαμχ ηνπ 20% θαη ηνπ 25%.   

 

Πνξεία απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

χκθσλα κε ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ, ζπλνιηθά 644 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο έρνπλ απφ ηα κέζα Μαΐνπ έσο ην ηέινο 

Απγνχζηνπ εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνζνζηφ 50% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ αξκφδην γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ Τπνπξγφ θ. El Anani, πεξίπνπ 126.000 ηνπξίζηεο έρνπλ επηζθεθζεί ηνπο 

αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο Sharm El Sheikh, Hurghada θαη Matrouh απφ ηηο αξρέο Ινπιίνπ, 

νπφηε επαλεθθίλεζε ε δηελέξγεηα δηεζλψλ πηήζεσλ απφ θαη πξνο ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα. Οη 

μέλνη ηνπξίζηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Λεπθνξσζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Διβεηία, ηελ 

Οπγγαξία θαη ηε εξβία. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία παξέζεζε ν θ. El Anani ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζε ζπλάληεζε ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO), θ. Pololikashvili, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην 

εθζεηάδνληαο ηα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ έρεη πινπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζηα μελνδνρεία 

πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε 

εμάιινπ ζην ηέινο Απγνχζηνπ φηη νη δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνχ Λνχμνξ θαη Αζνπάλ 

πξφθεηηαη λα μαλαλνίμνπλ γηα ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πγεηνλνκηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη ησλ αξραηνινγηθψλ / ηζηνξηθψλ ρψξσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ, φινη νη αθηθλνχκελνη ζηελ Αίγππην απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αηγππηίσλ, ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ θαηφρσλ άδεηαο 

παξακνλήο, ζα ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο εηδηθφ ηεζη 

θνξσλντνχ (PCR test) πνπ ζα πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί ην πνιχ 48 ψξεο πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. 

Σέινο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε απφθαζε –ζην ηέινο Απγνχζηνπ- ηνπ αηγππηηαθνχ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν απαιιαγήο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη 

αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζε 9 κήλεο, έσο ηνλ 

πξνζερή Γεθέκβξην, αληί ησλ 6 κελψλ πνπ είρε αξρηθά ρνξεγήζεη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζην 

πιαίζην ησλ κέηξσλ αλαθνχθηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο.  

 

Δπαλέλαξμε πηήζεσλ επξσπατθψλ αεξνγξακκψλ πξνο Κάηξν 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζην ηέινο Απγνχζηνπ πξνζγεηψζεθε ζην δηεζλέο 

αεξνδξφκην ηεο Hurghada ε πξψηε απ’ επζείαο πηήζε απφ ηελ Πνισλία πξνο ηελ πεξηθέξεηα 

Δξπζξάο Θάιαζζαο, κεηά ηε δηαθνπή ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην εμαηηίαο 

ηεο παλδεκίαο. Δπίζεο, ζην ηέινο Απγνχζηνπ έγηλε γλσζηή ε πξφζεζε ηνπ βξεηαληθνχ 

ηδησηηθνχ αεξνκεηαθνξέα Easy Jet λα επαλεθθηλήζεη –γηα πξψηε θνξά κεηά ην μέζπαζκα ηεο 

παλδεκίαο- απ’ επζείαο ηξεηο εβδνκαδηαίεο πηήζεηο πξνο Hurghada απφ ην επηέκβξην 

ηξέρνληνο έηνπο. Δπηπιένλ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο απέδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

επηζηξνθή ηνπ νιιαλδηθνχ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα, KLM, ζην Κάηξν, κε δχν εβδνκαδηαίεο 

πηήζεηο θαηά ην δηάζηεκα αξρψλ επηεκβξίνπ – ηέινπο Οθησβξίνπ, γηα πξψηε θνξά έπεηηα 

απφ ηελ αλαζηνιή ησλ πηήζεσλ ηεο KLM πξνο Αίγππην απφ ην έηνο 2017.  

Παξεκπηπηφλησο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν αηγππηηαθφο εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο, 

EgyptAir, ζηηο 21/8 θαηέγξαςε ην πςειφηεξν επίπεδν κεηαθνξηθνχ έξγνπ απφ ηελ 

επαλεθθίλεζε ησλ δηεζλψλ ηνπ πηήζεσλ, ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ, εθηειψληαο 42 πηήζεηο θαη 

κεηαθέξνληαο πάλσ απφ 4.000 επηβάηεο. χκθσλα κε θιαδηθά ζηνηρεία, ε EgyptAir ιεηηνπξγεί 

ζηελ παξνχζα θάζε ζε πνζνζηφ 45% ηεο πξν παλδεκίαο θνξσλντνχ επνρήο. 
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ΟΤΓΑΝ 

Μεγάιε θαη ζπλερηδφκελε πηψζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο 

Πξνο ην ηέινο Απγνχζηνπ, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έπεζε ζε λέα 

ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, θζάλνληαο 

αθφκε θαη ηηο 195 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 23/8 (ηηκή πψιεζεο). χκθσλα κε ηε ζνπδαληθή 

θπβέξλεζε, ε δηαξθήο ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ απνηειεί 

«νξγαλσκέλν ζακπνηάδ» θαηά ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ην νπνίν ζπλδπάδεηαη κάιηζηα κε 

εθηεηακέλν ιαζξεκπφξην δηαθφξσλ αγαζψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πνιχηηκα αγαζά, φπσο ν 

ρξπζφο. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, παξάγνληεο ηνπ έθπησηνπ 

θαζεζηψηνο Al-Bashir πξνσζνχλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη ρξεκαηαγνξά κεγάιεο πνζφηεηεο 

ληφπηνπ λνκίζκαηνο, ζπρλά παξαραξαγκέλνπ, αγνξάδνληαο ηζρπξά μέλα λνκίζκαηα θαη ρξπζφ 

ζε πςειέο ηηκέο, κε ζηφρν ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 

εκεηψλεηαη φηη νη ζνπδαληθέο Αξρέο έρνπλ πξνρσξήζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε αξθεηέο 

ζπιιήςεηο παξάλνκσλ εκπφξσλ ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα.    

 

Δζληθή νηθνλνκηθή δηάζθεςε εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ γηα ηέινο επηεκβξίνπ 

χκθσλα κε ζρεηηθφ δειηίν Σχπνπ, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηηο πξνεηνηκαζίεο 

γηα ηε δηεμαγσγή κεγάιεο παλεζληθήο νηθνλνκηθήο δηάζθεςεο ζην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ, κε 

θεληξηθφ ζηφρν ηελ απνθξπζηάιισζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο Hamdok. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

δηάζθεςε, ζηελ νπνία ζα κεηάζρνπλ φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ξεχκαηα ηεο ρψξαο, είρε 

αξρηθά ζπκθσλεζεί λα ιάβεη ρψξα ηνλ παξειζφληα Μάξηην, σζηφζν αλαβιήζεθε ιφγσ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ πξνο πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Όπσο 

αλαθέξνπλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε κε δηεμαγσγή εζληθνχ δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ψζεζε ηελ θπβέξλεζε Hamdok λα πξνρσξήζεη απφ κφλε ηεο ζηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θάηη πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηε 

δπζαξέζθεηα ησλ δπλάκεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο.    

 

  


