Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-15/4/2021)

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ θαηαγξάθεη πιεφλαζκα 1,5 δηζ. Δνιαξίσλ ην 2ν
εμάκελν ηνπ 2020
Οη ππεξπφληηεο ζπλαιιαγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν (H2) ηνπ 2020 έδεημαλ
ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα αληέμεη ην ζνθ πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ
παλδεκία (COVID-19).
Τν ηζνδχγην πιεξσκψλ θαηέγξαςε ζπλνιηθφ πιεφλαζκα 1,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2ν
εμάκελν ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ην έιιεηκκα 9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην
πξνεγνχκελν εμάκελν, ην νπνίν θαιχπηεη ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2020. Τελ
αληίζηνηρε πεξίνδν Ινπιίνπ-Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (FY) 2019/20
ππήξρε πιεφλαζκα 410,9 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
Τν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απμήζεθε θαηά 66,9% θηάλνληαο ζηα 7,6
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έλαληη 4,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή
πεξίνδν. Απηφ απνδφζεθε ζηνπο ηαμηδησηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ
παλδεκία, κε απνηέιεζκα ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο λα θαηαγξάςεη κφλν ην έλα ηέηαξην ησλ
εζφδσλ ζε ζρέζε κε απηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
Οη θαζαξέο εηζξνέο πνπ δηνρεηεχηεθαλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά
75,2%, θηάλνληαο ζηα 9,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 5,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Απηφ αληαλαθιά ηελ αμηνζεκείσηε βειηίσζε ησλ
επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην. Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
μέλσλ επελδπηψλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία παξά ηε ζπλερηδφκελε παγθφζκηα αβεβαηφηεηα
πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παλδεκία COVID-19.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σν ΔΝΣ αλαβαζκίδεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αηγχπηνπ ζχκθσλα κε
ηηο ηειεπηαίεο πξννπηηθέο
Tα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Αηγχπηνπ αληέρνπλ πεξηζζφηεξν φπσο δείρλνπλ νη λέεο
πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΤ. Τα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ ηειεπηαία έθζεζε δεκνζηνλνκηθήο
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παξαθνινχζεζεο ηνπ Τακείνπ, δείρλνπλ φηη νη πξννπηηθέο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο
Αηγχπηνπ έρνπλ βειηησζεί ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο, αλ θαη ην ρξένο αλακέλεηαη λα απμεζεί
κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ φ, ηη πξηλ. Τν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δελ αλακέλεηαη πιένλ λα
δηεπξπλζεί θέηνο. Τν ΓΝΤ πξνβιέπεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην 7,3% ηνπ ΑΔΠ
κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ζε ζχγθξηζε κε 7,9% ην FY 2019-2020.
Ωζηφζν ε πξφνδνο ζα είλαη βξαδχηεξε καθξνπξφζεζκα: Τν έιιεηκκα πξνβιέπεηαη λα
ζπξξηθλσζεί ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, ζε ζχγθξηζε κε ην 3,8% πνπ
πξνέβιεπε ην ΓΝΤ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην.
Τν πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζα είλαη επίζεο κεγαιχηεξν, θζάλνληαο ζην 1% ηνπ ΑΔΠ ζην
ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Η θπβέξλεζε έρεη δεκηνπξγήζεη έλα αξρηθφ δεκνζηνλνκηθφ
καμηιάξη χςνπο 0,4% ηνπ ΑΔΠ. Ωζηφζν, ην θνξηίν ηνπ ρξένπο είλαη κεγαιχηεξν απφ πξηλ: ην
δεκφζην ρξένο ηεο Αηγχπηνπ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ζρεδφλ ην 93% ηνπ ΑΔΠ έσο ην ηέινο
ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, απφ 90,2% πνπ ήηαλ πέξπζη ηελ ίδηα πεξίνδν. Τν ΓΝΤ
αλακέλεη φηη ην ρξένο σο πξνο ην ΑΔΠ ζα κεησζεί κε ηαρχηεξν ξπζκφ ηα επφκελα ρξφληα,
θηάλνληαο ζην 73,4% ην FY2025-2026 ζε ζχγθξηζε κε ην 77% πνπ είρε πξνβιεθζεί ηνλ
Οθηψβξην. Τα έζνδα ζα θζάζνπλ ζην 20,6% ηνπ ΑΔΠ θέηνο απφ 19,3% ην FY 2019-2020 θαη
ζα απμεζνχλ ζηαδηαθά ζην 21,7% έσο ην FY2025-2026.
Τν Τακείν δελ αλακέλεη πιένλ αηζζεηή κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Πξνβιέπεη ηηο
δαπάλεο λα κεηψλνληαη ζην 26,9% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020-2022 απφ 27,9%
θέηνο. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Μνράκελη Ματη είπε απηή ηελ εβδνκάδα φηη ην ππνπξγείν
δελ ζα κεηψζεη ηηο δαπάλεο θαη δεζκεχζεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνξνινγηθά έζνδα γηα λα
απμήζεη ηνπο κηζζνχο ηελ εξρφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε.
Δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην Φξάγκα GERD
Ο ηξέρσλ γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ηεξάζηην θαη ακθηιεγφκελν θξάγκα ηεο Αηζηνπίαο,
ζα απνθαιχςεη ηε ζηάζε θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο Αηζηνπίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Μνράκελη
Φέηηδδη, πξψελ βνεζφ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο άξρηζαλ ηελ
Κπξηαθή 4/4/2021 ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (ΛΓΚ), ηελ Κηλζάζα. O Hegazy
επηβεβαίσζε φηη νη θφθθηλεο γξακκέο πνπ έζεζε ν πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι
Σίζη αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηα χδαηα ηνπ πνηακνχ Νείινπ. Σηφρνο είλαη ε
δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο θαη ε πξνεηδνπνίεζε ηεο
δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Ο Hegazy εμέθξαζε ηελ
θηινδνμία ηνπ φηη ν αληηπξφζσπνο ηεο Αηζηνπίαο έρεη πιένλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο.
Τφζν ε δηεζλήο θνηλφηεηα, φζν θαη νη ζεζκνί, ηδίσο ην Σπκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ, πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο.
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Η Αίγππηνο θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζπδεηνχλ ηελ ελίζρπζε ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ
κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
Η ππνπξγφο Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ Rania Al-Mashat πξαγκαηνπνίεζε κηα
ζπλάληεζε κε αμησκαηνχρνπο ηνπ Πνιπκεξνχο Οξγαληζκνχ Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ
(MIGA), κέινπο ηνπ Οκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο (WBG), γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ
ελίζρπζε ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ κε πνιπκεξείο θαη δηκεξείο αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε αλαπηπμηαθά έξγα. Η MIGA είλαη βαζηθφο
εηαίξνο ζηηο αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο
αλάθακςεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Η ππνπξγφο Al-Mashat δήισζε φηη ε παξνρή επελδπηηθψλ εγγπήζεσλ ζε εηαηξείεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζα ζπκβάιεη ζηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ζπκκεηνρήο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο εζληθέο αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο. Οη ηνκείο απηνί ζα πεξηιακβάλνπλ
επηθνηλσλίεο, ειεθηξηζκφ, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη κεηαθνξέο. Η Υπνπξγφο
πξφζζεζε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ πξάζηλε
νηθνλνκία. Η Οινθιεξσκέλε Σηξαηεγηθή Βηψζηκεο Δλέξγεηαο 2035 είλαη έλα δσληαλφ
παξάδεηγκα γηα ην πψο ε θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζε λέεο πεγέο ελέξγεηαο. Μέζσ ηεο
ζηξαηεγηθήο απμήζεθε ην απφζεκα

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο θαη παξάιιεια

δηεξεπλάηαη ε ρξήζε πδξνγφλνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πηέδνληαο πξνο κηα
πξάζηλε κεηαξξχζκηζε, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμέδσζε πξάζηλα νκφινγα χςνπο 750
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
Η Υπνπξγφο Al-Mashat ζπδήηεζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ
εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Αμησκαηνχρνη ηεο
MIGA επαλέιαβαλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ δσηηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο ζηελ
Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ. Τφληζαλ επίζεο ηε
δέζκεπζή ηνπο λα νηθνδνκήζνπλ επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο, φπσο ην έξγν Benwan Solar Park
ζην Aswan. Η MIGA εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξεηο ηνκείο ησλ
κεηαθνξψλ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. Σην
πιαίζην απηφ, ν νξγαληζκφο παξείρε επίζεο θάιπςε γηα ηελ εηζξνή άκεζσλ μέλσλ
επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ Αίγππην αμίαο 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε πνιινχο ηνκείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνξχμεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ.
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ΕΜΠΟΡΙΟ
Δαζκνινγηθή επηβάξπλζε ζε πξντφληα αινπκηλίνπ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία
Όια ηα πξντφληα αινπκηλίνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πξφζζεηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο γηα κηα
ηξηεηή πεξίνδν, φπσο αλέθεξε ε ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θα Nevine Gamea. Γηα ην
πξψην έηνο ζα εθαξκνζηεί δαζκφο 16,5% ηεο αμίαο CIF (θφζηνο, εηζαγσγέο θαη θνξηίν)
εηζαγφκελσλ θαινππηψλ αινπκηλίνπ, θπιίλδξσλ θαη θαισδίσλ κε ειάρηζηε ηηκή 333 USD αλά
ηφλν. Ο δαζκφο ζα κεησζεί θαηά 3% γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα δχν ρξφληα, θζάλνληαο ζηελ
ειάρηζηε ηηκή ησλ 211 USD αλά ηφλν έσο ην ηξίην έηνο, δήισζε ε Gamea.

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ
Δηνξγάλσζε δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ ζπδεηήζεσλ γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ πδάησλ θαη
ηνπο θαζαξνχο σθεαλνχο, Κάηξν 5/4/2021
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην

δηαδηθηπαθφ ζεκηλάξην ζπδεηήζεσλ γηα ηε

βησζηκφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηνπο θαζαξνχο σθεαλνχο ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ 30 εκεξψλ
ΔΔ-Αθξηθήο γηα ηελ πξάζηλε κεηάβαζε θαη ηηο πξάζηλεο επελδχζεηο κεηαμχ Αθξηθαλψλ θαη
Δπξσπαίσλ εηαίξσλ, ν επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Αηγχπηνπ ηεο ΔΔ, πξέζβεο
Christian Berger, δήισζε ηελ αλάγθε
αληηθείκελν

γηα

εληάζεηο

θαη

γηα θνηλή πξνζέγγηζε, θαζψο ην λεξφ απνηειεί

ζπγθξνχζεηο.

«Πξέπεη

λα

ζπλεξγαζηνχκε

γηα

λα

αληηκεησπίζνπκε ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη λα
δηαζθαιίζνπκε φηη απηέο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά. Σπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο
Αηγχπηηνπο εηαίξνπο καο πξνο ην ζθνπφ απηφ. Η ζεκεξηλή εθδήισζε είλαη ν αθξνγσληαίνο
ιίζνο γηα λα ππελζπκίζνπκε ζηνλ εαπηφ καο φηη ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ,
ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απαηηεί παγθφζκηα δξάζε », δήισζε ν
πξέζβεο Berger. Πξφζζεζε, «Τα νθέιε ηεο ηζρπξήο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζα επεθηαζνχλ
πνιχ πέξα απφ ηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ. Όινη ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν γηα λα
εληζρχζνπλ ηελ αζθαιή, αλζεθηηθή, νηθνινγηθά βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο πξφζβαζε
ζην λεξφ θαη ηηο ππεξεζίεο απνρέηεπζεο, θαζψο απηή είλαη θνηλή επζχλε, πξνζθέξνληαο
παξάιιεια κηα επθαηξία γηα ηηο νηθνλνκίεο θαη ηηο θνηλσλίεο καο. " Ο Μπέξγθεξ ηφληζε φηη ε
ΔΔ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ Αίγππην, επηζεκαίλνληαο κηα ζεηξά
έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε ππνπξγφο Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ Rania Al-Mashat
ζεκείσζε φηη ην λεξφ είλαη ην ζεκέιην γηα φιε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα.
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Απνθάιπςε φηη ην ππνπξγείν ηεο έρεη δηαζέζεη θεθάιαηα αμίαο 5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΔ, ζε 43 έξγα γηα έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή θαζαξνχ λεξνχ
θαη απνρέηεπζεο ζηε ρψξα. Η ππνπξγφο είπε φηη ε δεκνζηνλνκηθή ζπλεηζθνξά
αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην 19,4% ηεο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Υπνπξγείνπ
Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο (SDG) 6 γηα ην
θαζαξφ λεξφ θαη ηελ απνρέηεπζε.
Δλ ησ κεηαμχ, ν Πξέζβεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζην Κάηξν δήισζε φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη
κηα ζνβαξή, ζπλερηδφκελε πξφθιεζε πνπ απαηηεί ηελ επηηάρπλζε ηεο πξάζηλεο κεηάβαζεο,
είηε ζηελ Δπξψπε είηε ζηελ Αθξηθή, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζνχλ βηψζηκεο νηθνλνκίεο θαη
επεκεξνχζεο θνηλσλίεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν επηθεθαιήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γξαθείνπ ηεο
ΔΤΔπ ζην Κάηξν δήισζε φηη ε ΔΤΔπ είλαη ε ηξάπεδα ηεο ΔΔ πνπ ππνζηεξίδεη επελδχζεηο
πςεινχ αληίθηππνπ ζε φιε ηελ Αθξηθή θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Τν δηαδηθηπαθφ ζεκηλάξην
δηνξγάλσζε ε πνξηνγαιηθή Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΤΔπ), θαη ηελ αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ
ζηελ Αίγππην.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Οη αλακελφκελεο απψιεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Αίγππην ην 2020 αλέξρνληαη ζε 12 έσο 13
δηζεθαηνκκχξηα $
Οη αλακελφκελεο απψιεηεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ ην 2020 αλέξρνληαη κεηαμχ
12 δηζεθαηνκκπξίσλ $ - 13 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ehab Abdel Aal,
Τακία ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Τνπξηζκνχ. "Τν εηζφδεκα ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ ηνπξηζκφ ήηαλ 16
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο, αιιά ην 2020, ε Αίγππηνο πέηπρε κφλν 2,5 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα, ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην θαη νη αλακελφκελεο απψιεηεο θπκαίλνληαη
κεηαμχ 12 δηζεθαηνκκπξίσλ θαη 13 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ." Σπγθεθξηκέλα, ην
Παγθφζκην Σπκβνχιην Ταμηδηψλ θαη Τνπξηζκνχ (WTTC) απνθάιπςε ζηελ ηειεπηαία έθζεζή
ηνπ φηη ν παγθφζκηνο ηνκέαο Ταμηδηψλ θαη Τνπξηζκνχ ππέζηε απψιεηεο 4,5 δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ιφγσ ηεο παλδεκίαο (COVID-19).
Η εηήζηα Έθζεζε Οηθνλνκηθψλ Δπηπηψζεσλ EIR εμεηάδεη ηνλ παγθφζκην ηδησηηθφ ηνκέα
Ταμίδηα θαη Τνπξηζκφο θαη δείρλεη ηε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ζην ΑΔΠ. Σπλνιηθά, ε ζπκβνιή ηνπ
θιάδνπ ζην παγθφζκην ΑΔΠ κεηψζεθε ζηα 4,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2020,
αληηπξνζσπεχνληαο ην 5,5% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, απφ ζρεδφλ 9,2 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα, ή 10,4%, ην 2019. Τν 2020, ράζεθαλ πάλσ απφ 62 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο
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ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη νπνίεο απνηεινχλ ην
80% φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα.
Η έθζεζε απνθαιχπηεη επίζεο κηα ζπγθινληζηηθή απψιεηα ζηηο δηεζλείο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο,
ε νπνία κεηψζεθε θαηά 69,4% ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Η έξεπλα ηνπ WTTC, σζηφζν, δείρλεη
φηη εάλ ε ηαμηδησηηθή θίλεζε επαλέιζεη έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2021, ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην
παγθφζκην θαη ηα εζληθά ΑΔΠ, θαζψο θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο WTTC πξνβιέπεη επίζεο
φηη, εάλ ε παγθφζκηα δηάζεζε εκβνιίσλ ζπλερηζηεί ηθαλνπνηεηηθά θαη νη ηαμηδησηηθνί
πεξηνξηζκνί ραιαξψζνπλ ιίγν πξηλ ηελ πνιπάζρνιε θαινθαηξηλή ζεδφλ, νη 62 εθαηνκκχξηα
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ ην 2020 ζα κπνξνχζαλ λα αλαπιεξσζνχλ σο ην 2022. Τν
WTTC αλαθέξεη φηη ε εηζαγσγή ςεθηαθψλ θσδηθψλ πγείαο, φπσο ην πξφζθαηα αλαθνηλσζέλ
Digital Green Certificate, ζα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηνπ ηνκέα. Ο παγθφζκηνο
ηνπξηζηηθφο θνξέαο παξνηξχλεη επίζεο ηηο θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν λα παξάζρνπλ έλαλ
ζαθή θαη απνθαζηζηηθφ νδηθφ ράξηε, επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαθάκςνπλ απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηεο παλδεκίαο.

ΜΕΣΑΦΟΡΕ
Η θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα κεηαηξέςεη 450 ρηιηάδεο απηνθίλεηα ζε ιεηηνπξγία θπζηθνχ
αεξίνπ εληφο ηεο εξρφκελεο ηξηεηίαο
Η θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα κεηαηξέςεη 450 ρηιηάδεο απηνθίλεηα ζε ιεηηνπξγία θπζηθνχ αεξίνπ
εληφο ηεο εξρφκελεο ηξηεηίαο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ κεηάβαζεο, φπσο δήισζε ν εθπξφζσπνο ηνπ
ππνπξγείνπ Πεηξειαίνπ Φάκληη Ακπληέι Αδίδ. Σηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο, απνηειεί ε
κεηαηξνπή 1,8 εθαη. απηνθηλήησλ εληφο δεθαεηίαο - έλα επίηεπγκα πνπ αλακέλεηαη λα θνζηίζεη
πεξίπνπ 320 δηζ. EGP.
Η θπβέξλεζε παξέδσζε ζηηο αξρέο ηνπ κήλα ηελ πξψηε παξηίδα νρεκάησλ δηπινχ θαπζίκνπ
ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αληαιιαγή παιαηψλ, βελδηλνθίλεησλ απηνθηλήησλ. Τν
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα, θαη πεξίπνπ 16,2 δηο EGP δηαηίζεληαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα
ηελ παξνρή επηδνηνχκελσλ δαλείσλ κέζσ ηξαπεδψλ. Πεξίπνπ 68 ρηιηάδεο άηνκα ππέβαιαλ
αίηεζε γηα λα κεηαηξέςνπλ ηα νρήκαηά ηνπο γηα θίλεζε κε θπζηθφ αέξην απφ ηηο αξρέο
Απξηιίνπ.
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ΟΤΔΑΝ
Διιείςεηο ζε κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο σο απνηέιεζκα ηεο πςειήο δήηεζεο ζε δνιάξηα ΗΠΑ:
Αμηφπηζηεο ηξαπεδηθέο πεγέο απνθάιπςαλ φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη
ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζηηο ηξάπεδεο, κεηά ηελ ελνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
απφ ηε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε. Παξαηεξείηαη κεγάιε πξνζέιεπζε ζηηο ηξάπεδεο γηα πψιεζε
μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο απφθαζεο ελνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο
ηζνηηκίαο ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο
ηζνηηκίαο ζηηο παξάιιειεο αγνξέο. Οη πεγέο αλέθεξαλ φηη νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο
δπζθνιίεο ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε κεηξεηά θαη πξνεηδνπνίεζαλ γηα κηα θξίζε
ξεπζηφηεηαο ζην ηνπηθφ λφκηζκα ηηο επφκελεο εκέξεο, εάλ ε Κεληξηθή Τξάπεδα ηνπ Σνπδάλ
δελ αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ζέηνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο.
Μαθξννηθνλνκηθά λέα
Η CBE αλαθνίλσζε φηη ν εηήζηνο ξπζκνο πιεζσξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα
παξακείλεη ζε κνλνςήθην αξηζκφ γχξσ απφ ηνλ ζηφρν ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ
(CBE), πνπ είλαη 7%, έσο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021/2020.
Νσξίηεξα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ε CAPMAS αλέθεξε φηη ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο ηεο
Αηγχπηνπ απμήζεθε ειαθξά θαη έθηαζε ην 4,8% ηνλ Μάξηην ηνπ 2021, απφ 4,6% ηνλ Μάξηην
ηνπ 2020. Ο κεληαίνο πιεζσξηζκφο ήηαλ επίζεο 0,6% ηνλ Μάξηην θαη έθηαζε ηηο 110,9
κνλάδεο, απφ 110,3 κνλάδεο ηνλ Φεβξνπάξην , ζχκθσλα κε ηελ CAPMAS.
Σρεηηθά, ε CBE θπθινθφξεζε ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
ηεο Αηγχπηνπ δηεπξχλζεθε ζε 4,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Οθηψβξην-Γεθέκβξην απφ 3,2
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2019.

νπδάλ θαη Νφηην νπδάλ ζπδεηνχλ γηα ηελ Αγξνηηθή πλεξγαζία:
Ο Αηγχπηηνο ππνπξγφο Γεσξγίαο, Assayed al-Qasir θαη ν νκφινγφο ηνπ ζην Νφηην Σνπδάλ,
Josephine Joseph ζπδήηεζαλ ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Η
ζπλάληεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Νφηηνπ Σνπδάλ, Τδνχκπα, ήηαλ
ζπλέρεηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ μεθίλεζαλ ζην Κάηξν ηνλ Ννέκβξην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Οη
δχν εγέηεο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα, ζπδήηεζαλ ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηελ παξαγσγή δψσλ, ηα εκβφιηα, ηε
γεσξγηθή έξεπλα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπφξσλ.
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