
1 

 

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

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 
Μαθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2020 

Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ζην 5,4% ην Γεθέκβξην απφ 5,7% ην Ννέκβξην, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ηελ Κπξηαθή απφ ηελ θξαηηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία Capmas (pdf) θαη ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα. ε κεληαία βάζε, νη ηηκέο κεηψζεθαλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019, θαζψο ε 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ απνπιεζσξηζκφ 0,4% κεηά 

απφ αχμεζε 0,8% ην Ννέκβξην.  

Οη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ κεηψζεθαλ θαηά 1,2% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, έλαληη αλφδνπ 3,2% ην 

Ννέκβξην, παξά ηηο επνρηαθέο δαπάλεο θαηά ηηο ρεηκεξηλέο δηαθνπέο. Ζ ηηκή ησλ ιαραληθψλ κεηψζεθε 

θαηά 10% θαηά κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαηά 

25% πνπ παξαηεξήζεθε ηνλ Ννέκβξην. 

Ο εηήζηνο βαζηθφο πιεζσξηζκφο – εθηφο απφ ηα ηξφθηκα θαη ηα θαχζηκα - κεηψζεθε ζην 3,8% ην 

Γεθέκβξην ζε ζχγθξηζε κε 4,0% ην Ννέκβξην ηνπ 2020. Ο κεληαίνο βαζηθφο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε 

ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα απφ ην Ννέκβξην. 

Ο εηήζηνο γεληθφο πιεζσξηζκφο γηα ην 2020 αλήιζε ζην 5,1%, απφ 8,5% ην 2019, δήισζε ην Capmas. 

Σν επηηφθην, ην νπνίν ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην ζηφρν πιεζσξηζκνχ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο  6-12%, 

ππξνδφηεζε δηαβνπιεχζεηο κε ην ΓΝΣ ζην πιαίζην ηνπ εθεδξηθνχ δαλείνπ πνπ ζπκθσλήζεθε πέξπζη. 

ε απάληεζε, ε θεληξηθή ηξάπεδα πξφηεηλε λα κεηψζεη ην επηηφθην ζηφρν θαηά δχν πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζην 7% θαη λα πεξηνξίζεη ην εχξνο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηηνθίνπ ζην +/- 2%. 

Ο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη φηη ζα παξακείλεη εληφο ηνπ εχξνπο 5-6,5% ην 1H2021 πξνηνχ 

επηηαρπλζεί ζην 2
ν
 εμάκελν ηνπ έηνπο κεηαμχ 6 θαη 7,5%. Απηφ ην ζελάξην πξνβιέπεη κέζν φξν γηα 

ηνλ πιεζσξηζκφ 5,1% έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020-2021 θαη 5,7% έσο ην ηέινο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2021 θη φηη ζα παξακείλεη εληφο ηνπ λένπ εχξνπο ζηφρσλ ηεο CBE.  

Με ηνλ πιεζσξηζκφ λα απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ε CBE αλακέλεηαη λα 

επαλαιάβεη ηνλ θχθιν λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο θέηνο. Ζ CBE άθεζε ακεηάβιεηα ηα επηηφθηα ζηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεθεκβξίνπ, επηθαινχκελε ηνλ απμαλφκελν πιεζσξηζκφ θαη ηελ παγθφζκηα αλεζπρία 

γηα ηελ εμάπισζε ησλ λέσλ κεηαιιάμεσλ ηεο covid-19. Ζ αλακνλή αθνινχζεζε δχν ζπλερφκελεο 

πεξηθνπέο ξπζκνχ 50 bps ην Ννέκβξην θαη ην επηέκβξην. Με κείσζε ξεθφξ 300 bps ηνλ Μάξηην, νη 

ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κείσζαλ ηα πνζνζηά ζπλνιηθά 400 bps ην 2020. 

 
Πξννπηηθέο ηεο Αηγππηηαθήο Οηθνλνκίαο από ην ΓΝΣ 

Σν ΓΝΣ έρεη απμήζεη ηελ εθηίκεζε γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2020-2021 ζην 2,8%, απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 2% ηνλ Ηνχλην. Ζ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

βνήζεζε ηελ νηθνλνκία λα δείμεη «πξψηκα ζεκάδηα αλάθακςεο» κεηά απφ κηα επηφηεξε απφ ηελ 

αλακελφκελε χθεζε, δήισζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ κεηά ηελ πξψηε αλαζεψξεζή ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθεδξηθή ζπκθσλία δαλείνπ χςνπο 5,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απηφ ζα έθαλε ηελ 

Αίγππην κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ έρνπλ αλάπηπμε ην 2020, κε ηελ έθζεζε λα εθηηκά φηη ε 

νηθνλνκία επεθηάζεθε 1,5%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηφ ζεκαίλεη φηη ην FY2021-2022 ζα ππάξρεη 

«ιηγφηεξν έληνλε αλάπηπμε» θαζψο ε αλάθακςε ζα έξζεη λσξίηεξα απφ ην αλακελφκελν. 

Ζ νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ, κε εμαίξεζε κηα «νξηαθή παξαβίαζε» ηνπ θάησ άθξνπ ηνπ εχξνπο ζηφρσλ 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, ζεκείσζε επηηπρία. Ζ πηψζε ηνπ 
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πιεζσξηζκνχ ππξνδφηεζε ηε ξήηξα δηαβνχιεπζεο γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, νδεγψληαο ηελ CBE 

λα δεηήζεη ηξνπνπνίεζε ζηε ξήηξα «γηα λα ιεθζεί ππφςε ε πξφζθαηε δπλακηθή ηνπ πιεζσξηζκνχ», 

δήισζε ην Σακείν. Ζ δψλε δηαβνχιεπζεο πεξηνξίδεηαη ζε κία εθαηνζηηαία κνλάδα ζε +/- 2 γηα ηηο 

εζσηεξηθέο δψλεο θαη ζε + 3 / -4 γηα ηηο εμσηεξηθέο δψλεο. Ζ νινθιήξσζε θαη ε έγθξηζε ηεο πξψηεο 

εμέηαζεο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζεκαίλεη φηη ε Αίγππηνο κπνξεί ηψξα λα αληιήζεη ηε 

δεχηεξε δφζε 1,67 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, απμάλνληαο ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εθηακηεχηεθε ζην 

SBA ζε 3,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ. 

Ζ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο είρε θαιχηεξε πνξεία απφ ην αλακελφκελν, κε ην ΑΔΠ λα ζπξξηθλψλεηαη 

ην 3ν ηξίκελν ηνπ 2020 κε βξαδχηεξν ξπζκφ απ’ φ,ηη ην ηακείν είρε ζεκεηψζεη γηα ην ηξίκελν ζην 

πιαίζην ηεο «ηζρπξήο θαηαλάισζεο». Σα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θαη ην πξσηνγελέο 

ππφινηπν «μεπέξαζαλ» ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ ηα θνξνινγηθά έζνδα ζεκείσζαλ άλνδν 14% ζε 

εηήζηα βάζε ην ηξίκελν, «αληαλαθιψληαο ηελ ηζρπξή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο 

εηαηξεηψλ πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηελ αζζελέζηεξε είζπξαμε ΦΠΑ». Ζ Αίγππηνο θαηφξζσζε επίζεο λα 

επηηχρεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα «πγεία θαη θνηλσληθέο δαπάλεο, θαη ππεξαλάιεςε ηεο 

θπβέξλεζεο ζην CBE θαη ην κεξίδην ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαζαξψλ εγρψξησλ εθδφζεσλ». 

Σν ΓΝΣ αλέδεημε πξσηνβνπιίεο ηεο CBE θαη ηεο θπβέξλεζεο πνπ καδί κε ηα ηζρπξά απνζέκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηεξίδνπλ ηελ εγρψξηα δξαζηεξηφηεηα. "Ο ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο 

ηνκέαο θεθαιαηνπνηήζεθε κε επηηπρία θαηά ηελ θξίζε θαη νη πην πξφζθαηνη δηαζέζηκνη δείθηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαίλνληαη πγηείο." Ζ ψζεζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο δελ πέξαζε 

απαξαηήξεηε, θαζψο ε έθζεζε αλαθέξεη φηη ην ηακείν «ραηξεηίδεη ηελ ζηφρεπζε ζηελ πξάζηλε 

αλάθακςε θαη ηνλ εγεηηθφ πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο Αηγχπηνπ ζε απηφ ην ζέκα». 

ην κέησπν ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηα πξάγκαηα θηλνχληαη φπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί: 

Μηα ζηξαηεγηθή κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (NIB) πνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο κήλα είλαη πξνθαλψο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε, ε 

νπνία νινθιήξσζε κηα εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο. Σα 

δεκνζηνλνκηθά δηαξζξσηηθά θξηηήξηα αλαθνξάο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 

πξνρσξνχλ επίζεο σο επί ην πιείζηνλ φπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, αλ θαη ε έθζεζε ζεκεηψλεη φηη νη 

αξρέο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην ξπζκφ γηα κηα κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή εζφδσλ πνπ πξέπεη λα 

ππνγξαθεί απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην έσο ην ηέινο ηνπ έηνο. Ζ ζηξαηεγηθή «ζα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο είζπξαμεο εζφδσλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ γηα δαπάλεο ζηελ πγεία 

θαη ηελ εθπαίδεπζε, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεη ηνλ βαζηθφ κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηεο κείσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο». 

Ζ θπβέξλεζε ζεκεηψλεη επίζεο πξφνδν ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ γηα θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηεο επηθχξσζεο ηνπ ηεισλεηαθνχ λφκνπ εθ ησλ πξνηέξσλ. Πξέπεη λα γίλνπλ αθφκε εξγαζίεο γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα, ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξίνπ + ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά θαη ην θχιν: 

Δλψ ε ηθαλφηεηα ηεο Αηγχπηνπ λα εμνθιήζεη ην δάλεην παξακέλεη «επαξθήο», ε έθζεζε επηζεκαίλεη 

νξηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ παξακείλεη κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Σακείνπ απφ ην SBA, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη θάπνηα 

ζπγθέληξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απνπιεξσκήο πξνο ην Σακείν θαηά ην FY2023-2024 θαη FY2024-

2025. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζέζεσλ ηεο 

Αηγχπηνπ δείρλεη φηη ζα είκαζηε ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπκε. Σν δεκφζην ρξένο θαη νη κεγάιεο 

αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πξφθιεζε, αθήλνληάο καο «επάισηνη ζε 

αιιαγέο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο». Ζ έθζεζε επηζεκαίλεη ηελ 

πηζαλφηεηα κηαο άιιεο καδηθήο εμφδνπ θεθαιαίνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ πίεζε ζην 

λφκηζκα θαη λα νδεγήζεη ζε πηέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. «Ζ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε πεξαηηέξσ 
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ζνθ θαη ε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ 

απαηηεί ζπλερή έγθαηξε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο». Ζ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εζηηάζεη: 

- Βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ππφ ηελ εγεζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

- Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη θάιπςε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ησλ θχισλ παξέρνληαο εξγαιεία φπσο ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ παηδηθήο 

κέξηκλαο θαη ε παξνρή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηηο γπλαίθεο  

- Πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ςεθηνπνηεκέλε εξγαζία ζηνλ κεηα-covid θφζκν. 

Οιφθιεξε ε Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ: https://enterprise.press/wp-

content/uploads/2021/01/1EGYEA2021001.pdf  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Απινπνηεκέλν θνξνινγηθό ζύζηεκα γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Μαΐηη απνθάιπςε νξηζκέλα απφ ηα λέα 

θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ). Ζ αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ απφ ηνλ ππνπξγφ απνηειεί κέξνο ηεο εζληθήο εθζηξαηείαο γηα ηε 

δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο θνξνινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ Αίγππην. Ο Maait είπε φηη νη 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (MSME) κπνξνχλ  λα επσθειεζνχλ απφ έλα απινπνηεκέλν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Σν 

απινπνηεκέλν ζχζηεκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ σο ππιψλεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο. 

ε δήισζε πνπ εμέδσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεηαη φηη νη θφξνη ζα απινπνηεζνχλ 

νξηζηηθά αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωο κέξνο απηνχ, νη SME’s δελ ζα 

ρξεηάδνληαη αγνξά βηβιίσλ, εγγξάθσλ ή ηηκνινγίσλ.Ο φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, κέζσ κηαο απινπζηεπκέλεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζεο ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξεηαη ε αηγππηηαθή θνξνινγηθή αξρή (ETA). Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ 

πξφζζεζε φηη ν λένο λφκνο επηηξέπεη ζηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ φγθν ησλ 

δηθψλ ηνπο πσιήζεσλ. 

Δάλ ν ηδίξνο είλαη ιηγφηεξν  απφ 250.000 EGP, ε επηρείξεζε ζα πιεξψζεη θφξν 1.000 EGP εηεζίσο. 

Δάλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 500.000 EGP, ε επηρείξεζε ζα πιεξψζεη θφξν 2.500 EGP εηεζίσο θαη εάλ 

είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 εθαη. EGP, ηφηε ε επηρείξεζε ζα πιεξψζεη θφξν 5.000 EGP εηεζίσο. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνπλ πσιήζεηο χςνπο 1 έσο 2 εθαηνκκπξίσλ EGP, ηφηε ν θφξνο ζα είλαη 0,5% 

ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δάλ θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 3εθ. EGP, ν θφξνο ζα είλαη 

0,75% απηνχ ηνπ πνζνχ. Δάλ θπκαίλνληαη απφ 3έσο10εθ.  EGP, ν θφξνο ζα είλαη 1%. 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ θάιεζε ηνπο ηδηνθηήηεο SME λα επηηαρχλνπλ ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA). 

Πξφζζεζε φηη, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή αχμεζεο ηνπ νξηζηηθνχ ή αλαινγηθνχ θφξνπ πνπ θαζνξίδεηαη 

βάζεη ηνπ Νφκνπ πεξί Μηθξψλ, Μεζαίσλ θαη Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ αμία πνπ θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην Νφκν πεξί Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ρξεσζνχλ 

γηα ηε ρακειφηεξε αμία. Απηφ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηε λνκνζεζία πεξί θφξνπ εηζνδήκαηνο, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη απψιεηεο κεηαθέξνληαη γηα πεξίνδν αξθεηψλ εηψλ. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα κπεη 

μαλά ζηελ νκπξέια ηνπ λφκνπ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο κεηά απφ πέληε ρξφληα. 

 

https://enterprise.press/wp-content/uploads/2021/01/1EGYEA2021001.pdf
https://enterprise.press/wp-content/uploads/2021/01/1EGYEA2021001.pdf
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ηξάπεδαο CIB 

Ζ θνξπθαία ηδησηηθή εκπνξηθή ηξάπεδα CIB αλέθεξε θαζαξά έζνδα 2,35 δηζ. EGP γηα ην 3Q2020 

θαζψο θπθινθφξεζε ην πξψην ηεο ζχλνιν νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο CIB Hisham Ezz Al-Arab κεηά απφ έξεπλα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ πνπ 

δηαπίζησζε φηη « θαλνληζηηθά ζέκαηα, ζέκαηα ζπκκφξθσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο. " Σα θαζαξά έζνδα 

κεηψζεθαλ θαηά 26% ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ελψ ηα έζνδα αλήιζαλ ζε 6,65 δηζ. EGP γηα ην 

ηξίκελν, θέξδνο 10% ζε ζρέζε κε ην ηξίκελν ηνπ 2019. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε έθδνζε 

εδψ (pdf) ή λα ξίμεηε κηα καηηά ζηα ζπγθεληξσηηθά ή κεκνλσκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηξάπεδαο. 

Σα απνηειέζκαηα δελ δείρλνπλ θακία ηξχπα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηξάπεδαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

CBE ζηα ηέιε Οθησβξίνπ φηη κηα επηζθφπεζε είρε βξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ηνλ πηζησηηθφ 

θχθιν θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηεο ηξάπεδαο. Όπσο είπε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο CIB 

Hussein Abaza ζε επελδπηέο κεηά απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ Ezz Al Arab: «Γελ ππάξρεη θελφ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ». 

Ζ θαηψηαηε γξακκή ηεο ηξάπεδαο ζα είρε απμεζεί θαηά 15% εάλ ε CIB δελ είρε ιάβεη πξνβιέςεηο 1,6 

δηζ. EGP ην ηξίην ηξίκελν. Ο αξηζκφο απηφο είλαη ζχκθσλνο κε ηε ζπληεξεηηθή ζέζε πνπ έρεη ιάβεη ε 

ηξάπεδα εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, κε ηε δηνίθεζε λα ιέεη ζε έλα ζρφιην, «Παξά ηηο επξείεο πξνζδνθίεο 

γηα ηαρεία παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάθακςε, ε αζάθεηα ζπλέρηζε λα επηζθηάδεη ηηο ζπλνιηθέο 

πξννπηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πειαηψλ" Δλ ησ κεηαμχ, ε ηξάπεδα έρεη 

«δηαηεξήζεη αλζεθηηθή πνηφηεηα ελεξγεηηθνχ», ζεκεηψλεη ε αλαθνίλσζε. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ν δαλεηζκφο ζε φινπο εθηφο απφ ηνπο πνιχ κεγαιχηεξνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο 

απμήζεθε θαζψο νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο δαλείζηεθαλ 36% πεξηζζφηεξα YTD ζε ηνπηθφ 

λφκηζκα θαη ηα δάλεηα LCY ζε ηδηψηεο απμήζεθαλ θαηά 29% ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Ζ CIB άξρηζε λα εξγάδεηαη ζηα ηέιε Οθησβξίνπ γηα νξηζκέλεο ζπζηάζεηο θαη ζηειέρε ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο, θαζψο θαη ν λένο κε εθηειεζηηθφο πξφεδξνο Sherif Samy βξίζθνληαη ζε ζπλερείο 

ζπδεηήζεηο κε ηελ CBE, αλαθέξεη ε αλαθνίλσζε θεξδψλ. Ζ ηξάπεδα εηζάγεη ηψξα κηα «αλεμάξηεηε 

δηεζλή εηαηξεία επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ» γηα λα επαλεμεηάζεη ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

δαλεηζκνχ ηεο θαζψο νινθιεξψλεη ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ έζεζε ε θεληξηθή ηξάπεδα ζηελ 

αλαζεψξεζή ηεο. 

Οη κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο ππνρψξεζαλ πεξίπνπ 6% ζην EGX απφ ηφηε πνπ ην flap έζπαζε γηα πξψηε 

θνξά ηνλ Οθηψβξην, θιείλνληαο ρζεο ζην 62,50 EGP. Ήηαλ ζην 66,60 EGP πξηλ αξρίζνπλ λα 

θπθινθνξνχλ θήκεο φηη θάηη ζπλέβαηλε ζηνλ κεγαιχηεξν δαλεηζηή ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. 

Ζ CIB «παξακέλεη ζπλεηά πγηήο θαη ηα θεθάιαηα ησλ θαηαζεηψλ είλαη πιήξσο αζθαιή», δήισζε ε 

θεληξηθή ηξάπεδα ηνλ Οθηψβξην, φηαλ νη εηδήζεηο έζπαζαλ γηα πξψηε θνξά. Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

Ezz Al Arab, ε ξπζκηζηηθή αξρή ζεκείσζε φηη «κε ην δηνξηζκφ ελφο λένπ πξνέδξνπ ηεο CIB θαη ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί γηα λα 

αληηκεησπίζεη ζέκαηα θαλνληζηηθήο, ζπκκφξθσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ 

CIB. " Σα νηθνλνκηθά θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο CIB ειέγρνληαη ηαθηηθά απφ αλεμάξηεηνπο 

δηεζλείο ειεγθηέο PwC θαη Deloitte. 

 

Η Crédit Agricole Egypt δεκνζηεύεη ηελ πξώηε νινθιεξωκέλε έθζεζε βηωζηκόηεηαο 

Ζ Crédit Agricole Egypt θπθινθφξεζε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε έθζεζε βησζηκφηεηαο πνπ θαιχπηεη 

ηελ πεξίνδν 2017-2019, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο COVID-19. Ζ έθζεζε, κε 
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ηίηιν «Καηλνηνκία θαη αεηθνξία γηα ηε δεκηνπξγία αληίθηππνπ», είλαη ε πξψηε έθζεζε αεηθνξίαο ζηελ 

Αίγππην πνπ αθνινπζεί ην πην πξνεγκέλν πιαίζην αλαθνξάο, ηελ Οινθιεξσκέλε Αλαθνξά (IR) θαη 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Παγθφζκηα Πξσηνβνπιία Αλαθνξάο (GRI). Ζ έθζεζε IR ηεο Crédit Agricole 

Egypt απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο Σξάπεδαο. 

ηφρνο είλαη λα δείμεη ηα ζεηηθά ζεκάδηα πνπ αθήλεη ε ιεηηνπξγία ηεο ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο, ηελ θνηλφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ έθζεζε ραξηνγξαθεί επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Σξάπεδαο ζηελ Αίγππην θαη πψο αμηνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππαιιήινπο θαη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο. Απηφ γίλεηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ππεχζπλεο αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο 

αμίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη βηψζηκσλ επηδφζεσλ. Ζ έθζεζε επηζεκαίλεη επίζεο ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Crédit Agricole Egypt, σο επέθηαζε ηνπ παγθφζκηνπ νκίινπ, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο δέζκεπζήο ηεο γηα ηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ γηα ην θιίκα. 

Οη ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο δεκηνχξγεζαλ κηα επξσπατθψλ πξνηχπσλ αλαθνξά ζηελ 

Αίγππην, φπνπ βξίζθεηαη ε εκβιεκαηηθή έδξα ηεο, ε νπνία είλαη ην πξψην θηίξην κε πηζηνπνίεζε 

Platinum LEED ζηελ πεξηνρή ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA). Απηή ε έθζεζε-

νξφζεκν ζα γίλεη πξφηππν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ φια ηα ηδξχκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

βησζηκφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην. Ο Walie Lotfy, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

Crédit Agricole Egypt, δήισζε: «Ζ έθζεζε θαιχπηεη κηα ζεκαληηθή κεηαβαηηθή θάζε ζηελ ηζηνξία 

ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλερή αλάπηπμε καο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ σο 

απνηέιεζκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ θνηλφηεηα.». 

Πξφζζεζε, "Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηε ζπκβνιή ηεο ηξάπεδαο ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη 

ζπκβαδίδεη κε ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ νξάκαηνο ηεο 

Αηγχπηνπ ηνπ 2030" Ζ έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Crédit Agricole Egypt 

επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηε κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο, ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο γηα ηε δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη βηψζηκσλ ιεηηνπξγηψλ. πκβαδίδεη επίζεο κε ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ. 

Σαπηφρξνλα, ε έθζεζε ηνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη 

ζηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. Γεδνκέλνπ φηη ε αεηθνξία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ Crédit Agricole 

Egypt, ε ηξάπεδα επέιεμε έλα θαηλνηφκν βηψζηκν δίαπιν επηθνηλσλίαο.  

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 
Η θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηωλ αλαμηνπνίεηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο 

Cotton, Textile Industries Holding 

Ζ Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία 

βακβαθνπνηίαο θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ βηνκεραληψλ γηα ηελ αλάπηπμε ή ηελ αγνξά νξηζκέλσλ απφ 

ηα αλαμηνπνίεηα εδάθε ηεο ηειεπηαίαο. Ο Υηζάκ Σνχθηθ, Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαη ν 

Άζεκ Δι Γθάδαξ, Τπνπξγφο ηέγαζεο, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  θαη Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ, 

παξαθνινχζεζαλ ηελ ηειεηή ππνγξαθήο. Ζ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ έγηλε ζην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θξαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο Tawfik δήισζε 

φηη ην ππνπξγείν ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, άιιαμε ηε ρξήζε ηεο γεο ηεο εηαηξείαο ζε 

νηθηαθή / κεηθηή ρξήζε. Ζ εηαηξεία ζα δηνρεηεχζεη ηηο ρξεκαηηθέο απνδφζεηο απηψλ ησλ εθηάζεσλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο, ησλ 

νπνίσλ ην επελδπηηθφ θφζηνο ππεξβαίλεη ηα 21 δηζ. EGP. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Τπνπξγφο ηέγαζεο 

ηφληζε φηη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο NUCA θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

Τπνπξγείν Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη σο ζηφρν λα θάλεη θαιχηεξε ηελ ρξήζε ησλ θξαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Αηγύπηνπ επηδεηλώζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ελ κέζω ηνπ δεύηεξνπ 

θύκαηνο COVID-19 

 

Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εθηφο ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα παξνπζίαζε θάκςε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2020, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ πηψζε ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηηο λέεο 

παξαγγειίεο, ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ  θνξσλντνχ (COVID-19). Ζ αχμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ πξνθάιεζε αλάινγε κείσζε ηεο δήηεζεο. πγθεθξηκέλα, ε χθεζε νδήγεζε ζε 

ζπζζψξεπζε εηζξνψλ, κε ηα απνζέκαηα λα απμάλνληαη κε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2012. Δλ ησ κεηαμχ, νη πεξηθνπέο ζηελ απαζρφιεζε απμήζεθαλ ζην αλψηεξν πνπ παξαηεξήζεθε ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο, αλ θαη νη απμεκέλεο ειπίδεο ζρεηηθά κε ηα εκβφιηα COVID-19 , αχμεζαλ 

ηελ αηζηνδνμία γηα αλάθακςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021. Σα γεγνλφηα θαη νη αξηζκνί αλαθέξζεθαλ 

ζηνλ δείθηε IHS Markit Egypt Purchasing Managers ’Index ™ (PMI ™) πνπ ήηαλ επνρηθά 

πξνζαξκνζκέλνο ζε έλα ζχλζεην εχξνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δψζεη κηα απνηχπσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζηελ νηθνλνκία, πιελ ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα. Ο δείθηεο ππνρψξεζε θάησ απφ 

ην ζεκείν κε αιιαγήο 50,0 ηνλ Γεθέκβξην, θηάλνληαο ζην 48,2 αληηθαηνπηξίδνληαο κηα κέηξηα 

επηδείλσζε ηνπ ηνκέα εθηφο ηνπ πεηξειαίνπ.  

Οη εηαηξείεο αλέθεξαλ κηα ζηαζεξή πηψζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ε 

νπνία ζπρλά ζπλδέεηαη κε πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο νη πειάηεο έκεηλαλ επηθπιαθηηθνί. Με ηελ 

πηζαλφηεηα απζηεξφηεξσλ κέηξσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία ζην κέιινλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ ξσηήζεθαλ 

ηφληζαλ φηη νη πειάηεο ηνπο δελ είραλ νινθιεξψζεη ηηο λέεο παξαγγειίεο. Ωζηφζν, νη κεηψζεηο ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ ήηαλ πην ήπηεο απφ απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ (Ζ1) ηνπ 2020.  

Ο ππνπξγόο Τδάηηλωλ Πόξωλ εμεηάδεη έξγα έμππλεο άξδεπζεο 

Ο ππνπξγφο Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ακπληέι Άηη εμέηαζε, ηελ 

Σξίηε, ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα έξγα έμππλεο άξδεπζεο πνπ εμεηάδεη ην ππνπξγείν. Σα 

έμππλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζπλδένληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ θπηψλ κε ηνλ βαζκφ πγξαζίαο ηνπ 

εδάθνπο. Λακβάλεη επίζεο ππφςε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πδάησλ ζε 

αιάηη θαη ε ζεξκνθξαζία. 

Ο ππνπξγφο εμέηαζε ηηο έμππλεο εθαξκνγέο άξδεπζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ Αίγππην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαιιηέξγεηαο δαραξφηεπηισλ ζηελ δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο Μίληα. Δπίζεο, εμέηαζε έξγα πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπσο ζε εθκεηαιιεχζεηο θνηληθφδεληξσλ ζηελ πεξηνρή Al-Ahsa ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο. Ο Abdel Aaty είπε φηη ην Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ελζαξξχλεη 

ηνπο αγξφηεο λα ζηξαθνχλ ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Σν Τπνπξγείν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζπζθεπή ρεηξφο γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ πγξαζίαο ηνπ 

γεσξγηθνχ εδάθνπο. Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη 

θαιιηέξγεηεο ρξεηάδνληαη λεξφ, κέζσ ελφο δείθηε πνπ δείρλεη ηνλ βαζκφ πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο. Οη 

κεραληθνί ηνπ ππνπξγείνπ έρνπλ επίζεο αλαπηχμεη έλα λέν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ πγξαζίαο ζηα αγξνθηήκαηα κέζσ κηαο ζπζθεπήο. Ζ ζπζθεπή ζηέιλεη έλα 

κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ αγξφηε ζρεηηθά κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην έδαθνο, επηηξέπνληαο 

ζηνπο αγξφηεο λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο. 
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Δηζδνρή ηωλ ΗΑΔ ζην EMGF  

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Αι-ίζη ραηξέηηζε ηελ είζνδν ησλ ΖΑΔ ζην Φφξνπκ γηα ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην γηα ην θπζηθφ αέξην (EMGF) σο παξαηεξεηήο καδί κε ηα ηδξπηηθά θξάηε κέιε, ηνλίδνληαο 

ηε ζεκαζία ηνπ νθέινπο πνπ ηα ΖΑΔ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θφξνπκ 

εμππεξεηψληαο ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα θαη εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ θφξνπκ. Ζ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ ηνπ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ φγδνε ζπλάληεζή ηεο γηα λα ζπδεηήζεη νξηζκέλα νξγαλσηηθά ζέκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θφξνπκ, φπσο: 

- πδήηεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ έδξα πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ 

Φφξνπκ, 

- Γηαδηθαζίεο έληαμεο λέσλ κειψλ θαη παξαηεξεηψλ ηνπ θφξνπκ, 

- Δπηζθφπεζε ηνπ ράξηε πνξείαο ηνπ θφξνπκ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, ν νπνίνο 

πεξηειάκβαλε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηε βηνκεραλία 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ ηξηψλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

ππνεπηηξνπψλ ηνπ, 

- Έγθξηζε αηηεκάησλ γηα πξνζρψξεζε δχν επηπιένλ κειψλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Βηνκεραλίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, κε απνηέιεζκα ηα κέιε ηεο λα είλαη 29 ζε ζχγθξηζε κε 16 

κέιε φηαλ μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Ο Αηγύπηηνο πξωζππνπξγόο ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ηδηνθηεζίαο 

Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αηγχπηνπ Μνζηάθα Μάληκπνπιη δήισζε ηε ζεκαζία ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απνγξαθήο αθηλήησλ θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ. Ζ θίλεζε 

ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχθνιεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ  ν Madbouly παξαθνινχζεζε 

ην έξγν απνγξαθήο αθηλήησλ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία εζληθψλ αξηζκψλ γηα κνλάδεο 

αθηλήησλ. Ο πξσζππνπξγφο είπε φηη ην έξγν ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε παξαβηάζεσλ θαη ζα εληζρχζεη 

ην ζχζηεκα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (IT) ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξνζέιθπζε παγθφζκησλ επελδχζεσλ. 

Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο Amr Talaat είπε φηη ην ζχζηεκα απνγξαθήο 

αθηλήησλ θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ αθηλήησλ 

ηεο ρψξαο. Σν ζχζηεκα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ελζσκαησζεί 

ζην έξγν ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ, σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ. 

Ο Talaat είπε φηη ην λέν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη κηα ελνπνηεκέλε θαη θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο αθηλήησλ. Δίπε επίζεο φηη ε βάζε δεδνκέλσλ ζα θαζνξίζεη ηηο απαηηήζεηο 

νηθνδφκεζεο ζε πεξηνρέο θαη αζηηθέο θνηλφηεηεο, παξάιιεια κε δεδνκέλα αδεηνδφηεζεο θαη 

παξαβηάζεηο γηα θάζε ηδηνθηεζία. Ο ππνπξγφο πξφζζεζε φηη ην λέν ζχζηεκα ζα θαζνξίζεη επίζεο ηελ 

αμία ησλ θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ ζα εηζπξαρζνχλ θαη ηα δεδνκέλα ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ θαη 

ζα βνεζήζεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο 

λεξφ, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη θπζηθφ αέξην. Σν ζχζηεκα ζα εθαξκνζηεί πξψηα ζην Πνξη άηλη. 

 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
Πξνζπάζεηεο δηάζωζεο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο 
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Θα ρξεηαζηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιψο ρακειφηεξεο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ηηκψλ ηζηκέληνπ ηεο Αηγχπηνπ, αλέθεξε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο LaFarge Egypt, Solomon 

Baumgartner Aviles. χκθσλα κε ηνλ Aviles, ε ηηκή ηνπ natgas ζα πξέπεη λα είλαη 1,7 USD αλά 

mmBtu - ην νπνίν είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην ηξέρνλ 4,5 USD αλά mmBtu πνπ θαηαβάιινπλ νη 

θαηαζθεπαζηέο θαη νη εμαγσγείο – πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα παξαζχξνπλ ηνπο παξαγσγνχο 

ηζηκέληνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ natgas αληί γηα θαχζηκν νπηάλζξαθα πςειήο έληαζεο άλζξαθα. Οη 

θαηαζθεπαζηέο δελ κπνξνχλ λα εθθνξηψζνπλ ην ππεξβνιηθφ απφζεκα νχηε κέζσ ησλ εμαγσγψλ, 

επεηδή ην δηνγθσκέλν θφζηνο παξαγσγήο δπζρεξαίλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζην εμσηεξηθφ, δήισζε ν 

Aviles. Καη δελ είλαη κφλν νη πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο πνπ απμάλνπλ ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. Έλα 

πην αδχλακν λφκηζκα EGP (απφ ην float) θαη νη πςειφηεξνη θφξνη παίδνπλ επίζεο ξφιν, πξφζζεζε ν 

Aviles. Ζ παξαγσγή ηζηκέληνπ εμαθνινπζεί λα καζηίδεηαη απφ ην καθξνρξφλην πξφβιεκα ηεο 

ππεξπξνζθνξάο, κε ηηο ππάξρνπζεο γξακκέο παξαγσγήο θέηνο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ 

38 εθαηνκκχξηα ηφλνπο πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ζεκεηψλεη. 

Σα πξάγκαηα πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν γηα ηε βηνκεραλία ηζηκέληνπ απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε 

ππεξπξνζθνξά ην 2016. Σα εγθαίληα ελφο κεγάινπ θξαηηθνχ εξγνζηαζίνπ ηζηκέληνπ ην 2018 

ελέηεηλαλ ηα πξνυπάξρνληα δεηήκαηα, νδεγψληαο γξήγνξα πνιιέο εηαηξείεο λα αλαζηείινπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κεξηθέο πξνζσξηλά θαη άιιεο κφληκα. Ζ βηνκεραλία ηνλ επηέκβξην δήηεζε 

θπβεξλεηηθή παξέκβαζε, ιέγνληαο φηη είλαη θαηξφο λα δηεξεπλήζεη «ξηδηθέο» ιχζεηο. Οη πξννπηηθέο 

ηνπ θιάδνπ γεληθά δηαγξάθνληαη δπζνίσλεο.  

Η Αίγππηνο βιέπεη αύμεζε 22% ζηηο εμαγωγέο ηωλ πξνϊόληωλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ ζηελ 

Αθξηθή 

Σν πκβνχιην Δμαγσγψλ Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ ηεο Αηγχπηνπ ζηνρεχεη λα απμήζεη ηνλ φγθν ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο θαηά 15% -22%, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξφ ηνπ Khaled 

Abul Makarem. Ο Abul Makarem είπε φηη ε ζηνρεπκέλε δήηεζε γηα αηγππηηαθά ρεκηθά πξντφληα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αθξηθαληθή αγνξά θηάλεη ηα 750 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε ην 2020. 

Οη θχξηεο αγνξέο πνπ έιαβαλ αηγππηηαθά ρεκηθά πξντφληα κέρξη ην 2020 είλαη: νπδάλ, Κέλπα, Ληβχε, 

Μαξφθν, Αιγεξία, Σπλεζία, Αηζηνπία θαη Νηγεξία. Ο Abul Makarem ζεκείσζε φηη νη εμαγσγέο ηεο 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ιηπαζκάησλ ζεκείσζαλ κέζε αχμεζε 14% εηεζίσο κεηαμχ 2015 θαη 

2019, δειαδή απφ 3,3 δηζ. Γνιάξηα ην 2015 έθηαζαλ ηα 5,5 δηζ. Γνιάξηα ην 2019. Ο Abul Makarem 

πξφζζεζε φηη ην πκβνχιην έρεη εηνηκάζεη κηα κίλη ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε 

ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, ηδίσο ζε 18 αθξηθαληθέο αγνξέο. Απηέο νη αγνξέο είλαη: Κέλπα, 

νπδάλ, Εάκπηα, Οπγθάληα, Νηγεξία, Σαλδαλία, Αγθφια, Γθακπφλ, ελεγάιε, Κακεξνχλ, Σδηκπνπηί, 

Ηζεκεξηλή Γνπηλέα, Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (ΛΓΚ), Νφηηα Αθξηθή, Αηζηνπία, Αθηή 

Διεθαληνζηνχ, Γθάλα θαη νκαιία.  

Ο Abul Makarem ηφληζε φηη ε αθξηθαληθή αγνξά απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε 

πνιιψλ ηνκέσλ, ηδίσο ηνπ ηνκέα ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ, 

θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη ησλ εηζξνψλ παξαγσγήο γηα φινπο ηνπο γεσξγηθνχο 

θαη βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. 

 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ο Πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ ζπδήηεζε κε ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Siemens ηελ ηειηθή 

ζπκθωλία γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθνύ ηξέλνπ 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel-Fattah El-Sisi εμέηαζε κε ηνλ Γεξκαλφ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

ηεο Siemens Joe Kaeser ηελ ηειηθή ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 
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ζπζηήκαηνο ειεθηξηθνχ ζηδεξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο ζηελ Αίγππην. Σν ζχζηεκα, ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί απφ ηε γεξκαληθή πνιπεζληθή εηαηξεία Siemens, ζα έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο 1.000 ρηιηφκεηξα ζε εζληθφ επίπεδν, θαη ζα θνζηίζεη 360 δηζεθαηνκκχξηα EGP. Ζ 

ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ 

δηνηθεηηθή πεξηνρή ηνπ νπέδ θαη ηελ πφιε Ain Sokhna κε ην New Alamein, θαη δηέξρεηαη απφ 

ηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα, θαζψο θαη απφ 15 ζηαζκνχο. Ζ γξακκή ζα έρεη κήθνο 460km 

θαη πξφθεηηαη λα εγθαηληαζηεί εληφο δχν εηψλ. 

Ο πξφεδξνο είπε φηη ε λέα γξακκή ειεθηξηθψλ ηξέλσλ ζα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε 

ζην δίθηπν κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο, απφ ηελ άπνςε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

θαζψο ζα ζπλδέεη ηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηεο Μεζνγείνπ, πεξλψληαο απφ ηηο 

θχξηεο πφιεηο. Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αηγχπηνπ Mostafa Madbouly, ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ 

Kamel El-Wazir, θαη ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Siemens, Roland Busch, 

παξεπξέζεθαλ ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ El-Sisi. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ δηεξεπλά ηξόπνπο δηάζωζεο ηνπ ηνπξηζκνύ ελ κέζω θξίζεο 

ηεο COVID-19 

Ο Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE), Tarek Amer, πξαγκαηνπνίεζε ππνπξγηθή 

ζπλάληεζε πςεινχ επηπέδνπ γηα λα ζπδεηήζεη ηηο κεζφδνπο ζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο (COVID-19). ηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

Mohamed Maait θαη ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Khaled Al-Anani, θαζψο θαη ν 

Αλαπιεξσηήο Κπβεξλήηεο ηεο CBE, θαη νξηζκέλνη δηνηθεηέο ηξαπεδψλ. ηε ζπλάληεζε ήηαλ επίζεο 

παξφληεο: ν πξφεδξνο ηεο Αηγππηηαθήο Οκνζπνλδίαο Σνπξηζηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ. ν επηθεθαιήο ησλ 

επηκειεηεξίσλ μελνδνρείσλ, ν επηθεθαιήο εηαηξεηψλ θαη πξαθηνξείσλ ηαμηδηψλ θαη ηνπξηζκνχ  θαη 

νξηζκέλνη επελδπηέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ηε ζπλάληεζε αλαδεηήζεθαλ κεραληζκνί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ 

θαηά ηεο παλδεκίαο, θαζψο ν ηνκέαο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπληειεζηέο ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ επίζεο ηξφπνπο γηα λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο, κε ηνλ δηνηθεηή θαη ηα ζηειέρε ηεο CBE λα επαλεμεηάδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο ζηελ απφθηεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο CBE γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Απηή ε ππνζηήξημε παξείρε 

έλα πνζφ 3 δηζ. EGP κε ηε κνξθή δαλείσλ ζηνλ ηνκέα, κε απφδνζε 5%, κέζσ ηεο νπνίαο νη κηζζνί, ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη αλαθαίληζεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε δάλεηα κε πνζνζηφ απφδνζεο 8%. Σν πνζφ 

απηφ θαιχπηεη επίζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηζζψλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Έγηλε 

ζπκθσλία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ νθέινπο γηα ηνπο επελδπηέο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Al-Anani ηφληζε ηελ πξνζπκία ηεο Αηγππηηαθήο Κπβέξλεζεο λα θαηαβάιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ζηεξίμεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο. ηνρεχεη επίζεο ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο, θαζψο ε 

δηαηήξεζε απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην 

Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ, ηδίσο ελφςεη ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο. Ο δηνηθεηήο θαη ν 

επηθεθαιήο Οηθνλνκηθψλ ηεο CBE αλέζεζαλ επίζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα άξνπλ φια ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο θαη λα ζέζνπλ ζαθείο θαη αθξηβείο ειέγρνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επξχηεξε θιίκαθα απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο. Πηζηεχνπλ φηη απηφ ζα 

βνεζνχζε ζηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζα παξείρε ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα απηφλ ηνλ 

ζεκαληηθφ ηνκέα. 
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πλνκηιίεο κε ηελ TUI Group θαη ηελ easyJet πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν εηζεξρόκελνο ηνπξηζκόο 

Ο Ahmed Youssef, πξφεδξνο ηνπ αηγππηηαθνχ ζπκβνπιίνπ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ (ETPB), 

πξαγκαηνπνίεζε δχν μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηειεδηάζθεςε κε ηελ νκάδα κάξθεηηλγθ ηνπ TUI 

Group θαη εθπξνζψπνπο ηεο αγγιηθήο εηαηξείαο easyJet γηα λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο αλάθηεζεο ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. ηηο ζπλαληήζεηο ζπδεηήζεθε έλα ζρέδην γηα ηε ζηαδηαθή 

επηζηξνθή ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ πξνψζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

πξνγξάκκαηνο γηα θνηλέο ςεθηαθέο εθζηξαηείεο, θαη δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ηαμηδηψλ γηα 

δεκνζηνγξάθνπο, επαγγεικαηίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, bloggers θαη άιινπο κεραληζκνχο 

πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Ο Youssef εμέηαζε επίζεο ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ έιαβε ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λέαο παλδεκίαο (COVID-19), ζεκεηψλνληαο φηη ε 

αλαθάιπςε απνηειεζκαηηθψλ εκβνιίσλ ζα ζπλέβαιε ζηελ παγθφζκηα αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο 

Maged Abu Sidira, επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Σνπξηζηηθνχ Σνκέα ζην ETPB, παξεπξέζεθε επίζεο ζηηο 

ζπλαληήζεηο. πγθεθξηκέλα, ην ETPB ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη κηα ζεηξά δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε κεγάινπο δηεζλείο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηδίσο ηε 

Γεξκαλία, ηελ Αγγιία, ηε Μπελεινχμ θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Δλ κέζω δεύηεξνπ θύκαηνο, ε Αίγππηνο μεθηλά ηελ πξνώζεζε ηνπξηζηηθώλ ηαμηδηώλ  

ηε κέζε ελφο ηζρπξνχ δεχηεξνπ θχκαηνο, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλαθνίλσζε 

πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ, κε ηίηιν «Υεηκψλαο ζηελ Αίγππην», ε νπνία 

ζα μεθηλήζεη ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ θαη ζα ιήμεη ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ. Ζ πξνψζεζε είλαη πξντφλ 

ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ ππνπξγψλ Αεξνπνξίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ζσκαηείσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδσνγνλεζεί ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Αηγχπηνπ. 

Πεξηιακβάλεη πηήζεηο κε έθπησζε, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ EgyptAir, θαζψο θαη πξνζθνξέο 

μελνδνρείσλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο. Ζ EgyptAir έρεη επίζεο έθπησζε 20% ζε 

φιεο ηηο δηεζλείο πηήζεηο πξνο θαη απφ ηελ Αίγππην, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο EgyptAir Holding Company Roshdy Zakaria. Οη πειάηεο πνπ αλαρσξνχλ απφ ηελ 

Αίγππην κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ έθπησζε φηαλ αγνξάδνπλ εηζηηήξηα απφ ηψξα έσο ηηο 14 

Ηαλνπαξίνπ, ελψ ε έθπησζε ζα ζπλερηζηεί γηα φζνπο έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Αίγππην έσο ηηο 

31 Ηαλνπαξίνπ. Ζ EgyptAir είπε φηη νη πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ θξάηεζε θαη λα αγνξάζνπλ 

εηζηηήξηα κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο εηαηξείαο, ή επηθνηλσλψληαο κε ην θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

ζην 1717 ζην θηλεηφ θαη 090070000 ζην ζηαζεξφ, ή λα επηζθέπηνληαη ηα γξαθεία ηεο EgyptAir. Όινη 

νη επηβάηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Αίγππην πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο PCR κε 

αξλεηηθφ απνηέιεζκα 72 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ηεο πηήζεο. 

Πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θνξνλατνχ, ν ηνπξηζκφο αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 11,9% ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Αηγχπηνπ. Απφ ηνλ Μάξηην, έρνπλ ραζεί πάλσ απφ 150 εθαηνκκχξηα ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Μφλν ζηνλ ηνκέα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, νη εηδηθνί ππνιφγηζαλ απψιεηα 9 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο.  

 

 

ΟΤΓΑΝ 

 
Σν νπδάλ θαη νη Ηλωκέλεο Πνιηηείεο ζπκθωλνύλ γηα ηελ από θνηλνύ αλάπηπμε ηεο γεωξγηθήο 

ηερλνινγίαο 

Σν ζνπδαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκθψλεζαλ λα εδξαηψζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κέζσ ζχγρξνλσλ ακεξηθαληθψλ 

ηερλνινγηψλ ζην νπδάλ, ζε ζπλεξγαζία κε κεγάια ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα, γηα ην άλνηγκα λέσλ 

νξηδφλησλ, εηδηθά ζηηο ηδησηηθέο γεσξγηθέο επελδχζεηο γηα πξνζζήθε -αμίαο θαη ζην πεδίν ηεο 
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ηερλνινγίαο άξδεπζεο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηνπ νπδάλ. Ζ 

ζπκθσλία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κεηαμχ ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ, Γξ. Hiba Mohamed Ali, κε ηνλ Μφληκν Αληηπξφζσπν ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ζηηο Τπεξεζίεο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Ρψκε, πξέζβε Kip 

Tom, παξνπζία ηνπ αλαπιεξσηή πθππνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηξαηεγνχ 

Αθγαληζηάλ ζην νπδάλ, ηνπ Brian Shawkan θαη ηνπ Γηεπζπληή Απνζηνιήο USAID. Ο Γξ Hiba 

επεζήκαλε φηη ε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ θαη ην επίθεληξν ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ 

νπδάλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αλαπηπρζεί κε ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

επίηεπμε πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ζηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. 

Γήισζε φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζα ζπκβάιεη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην 

Cape Tom επαίλεζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νπδάλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, επηζεκαίλνληαο ηνπο 

ηεξάζηηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ζηε ρψξα. 

 


