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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-31/7/2021) 

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

Αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ηνλ Ινύλην 

 

Ο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ειαθξψο ηνλ Ηνχλην, κε ξπζκφ βξαδχηεξν απφ φ, ηη αλακελφηαλ, 

ράξε ζην επλντθφ απνηέιεζκα απφ ηελ επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ησλ κεληαίσλ ηηκψλ ησλ 

ηξνθίκσλ. Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην θξαηηθφ γξαθείν ζηαηηζηηθψλ Capmas έδεημαλ φηη ν 

ζπλνιηθφο ξπζκφο έθηαζε ζην 4,9% ζην ηέινο ηνπ κήλα, απφ 4,8% ηνλ Μάην.  

 

Ο πιεζσξηζκφο ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη ζε κεληαία βάζε, θαζψο νη ηηκέο απμήζεθαλ κφλν 0,2% 

ηνλ Ηνχλην, ζε ζχγθξηζε κε 0,7% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Οη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ ήηαλ 

ρακειφηεξεο. Ο δείθηεο κέηξεζεο ησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζεκείσζε άλνδν κφλν 0,2% ηνλ Μάην, 

παξά ηελ αχμεζε 3,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Απηφ ήηαλ ρακειφηεξνο ζε ζρέζε 

ηελ αχμεζε 1,5% ζηηο ηηκέο ησλ αζηηθψλ ηξνθίκσλ κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ. 

 

Άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, επίζεο, απμήζεθαλ ζε εζληθφ επίπεδν ζε εηήζηα βάζε, αιιά 

παξέκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ακεηάβιεηα απφ ηνλ Μάην. 

 

Σν εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζεκεηώλεη άλνδν ην ηξίκελν 2020-2021 

 

Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 21% ην 3ν ηξίκελν ηνπ2020-2021 θαη 

έθηαζε ηα 134,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ, ζε ζχγθξηζε κε 111,3 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο. ε ηξηκεληαία βάζε, ην εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε 4,3% απφ ην δεχηεξν 

ηξίκελν. Σνλ Μάην ε S&P πξνέβιεπε φηη ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζα ζπλέρηδε λα 

επηδεηλψλεηαη θαηά ην ππφινηπν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ εηζξνψλ ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Απηφ ζα αιιάμεη ηνπο επφκελνπο κήλεο θαζψο ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα έζνδα ηνπ 

θαλαιηνχ ηνπ νπέδ ζπλερίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ, κε απνηέιεζκα ηε «ζηαδηαθή βειηίσζε» ησλ 

επηπέδσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο αλέθεξε ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Δπαλεμέηαζε ησλ επηηεπρζέλησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 

2020/2021 

 

Δπαλεμέηαζε ησλ επηηεπρζέλησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Αι-ίζη, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ παξνπζίαζε 

έλαλ αξηζκφ ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ησλ 

ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο ε θπβέξλεζε πέηπρε λα απμήζεη ηα θξαηηθά έζνδα 

θαηά 119 δηζεθαηνκκχξηα EGP, κε πνζνζηφ αλάπηπμεο 12,2% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2020/2021. εκείσζε επίζεο φηη νη δαπάλεο απμήζεθαλ επίζεο θαηά 9%, εθηφο απφ ηελ 

επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 93,1 δηζεθαηνκκπξίσλ 

ιηξψλ, ή 1,4% ηνπ ΑΔΠ, κεηψλνληαο παξάιιεια ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα απφ 8% ζε 7,4%. 

 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε επίζεο αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ επελδχζεσλ πνπ 

αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 358,1 δηζεθαη. EGP, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην δεκφζην ηακείν ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 28% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
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ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε 2020/2020. Οη ζπλνιηθέο θπβεξλεηηθέο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλήιζαλ ζε 289 δηζεθαηνκκχξηα EGP, κε εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο άλσ 

ηνπ 50,5%. 

 

 

Γεκηνπξγία πάξθνπ logistics ζηε βηνκεραληθή δώλε Ain Sokhna 

 

Ο πξφεδξνο ηεο SCZone θαη ν Raool Rohan, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Mercedes-Benz Egypt, 

ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηε ηνπ θαλαιηνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηε βηνκεραλία απηνθηλήησλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Εψλε. Σν θέληξν logistics ηεο Mercedes ζα δηαζέηεη ρψξν απνζήθεπζεο 

απηνθηλήησλ, θέληξν αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ζπλεξγείν ζπληήξεζεο, δήισζε ν 

πξφεδξνο ηεο SCZone. Σέηνηα έξγα θαη ζπκβάζεηο κε ηηο δηεζλείο εηαηξείεο ζα εληζρχζνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζηε δψλε. 

 

 

Πιήξεο αλάθακςε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2021  

 

Σν Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ απνθάιπςε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αλέθακςαλ απφ ην λέν coronavirus (COVID-19) ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (FY) 2020/21. Σα δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη ζε κηα έθζεζε κε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε νηθνλνκηθήο αλάθακςεο COVID-19 ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ. Σν ππνπξγείν δεκηνχξγεζε έλαλ εηδηθφ δείθηε πνπ κεηξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκέσλ γηα λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα πξηλ απφ ηελ παλδεκία, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη νπνηαδήπνηε ζχγθιηζε. Ζ βαζκνινγία 100 ζεκαίλεη φηη ν ηνκέαο 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηα επίπεδα πξν παλδεκίαο, θάησ απφ ην 100 ζεκαίλεη φηη ν ηνκέαο έρεη 

ρακειή απφδνζε. Δλ ησ κεηαμχ, ε βαζκνινγία άλσ ησλ 100 ζεκαίλεη φηη ν ηνκέαο έρεη 

μεπεξάζεη ηα απνηειέζκαηα πξηλ απφ ηελ παλδεκία. 

 

Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 ε αηγππηηαθή 

νηθνλνκία αλέθακςε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, θαζψο ν ζπλνιηθφο δείθηεο αλάθακςεο ήηαλ 

ζην 102. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, νξηζκέλνη ηνκείο ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε αλάπηπμεο κε ηηο 

εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ηνπο, φπσο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, φπνπ ν δείθηεο αλάθακςεο 

ζεκείσζε ηελ πςειφηεξε έλδεημε 116. Αθνινχζεζε ν ηνκέαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ 

θαηαζθεπψλ, κε δείθηε αλάθηεζεο 110 θαη 107, αληίζηνηρα. Οη εμαγσγέο ππεξεζηψλ 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηεο Αηγχπηνπ (IT) απμήζεθαλ θαηά 13% ην 2020, ελψ νη ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 35%, αλέθεξε ε έθζεζε. 

 

Ζ απφδνζε ηνπ ηνκέα θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ην 2021, πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ησλ 

ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Απηφ ηνπ επέηξεςε λα γίλεη θφκβνο εμαγσγψλ ηζελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην. Θέηεη ηελ Αίγππην ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο ζε θπζηθφ αέξην ηελ επφκελε πεξίνδν. Ζ ρψξα ιακβάλεη γξήγνξα κέηξα 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλακελφκελε αλάθακςε ηεο δήηεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο αγνξέο κεηά ηελ πηψζε ηνπ 2020. 

 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο θαηάθεξε επίζεο λα επηηχρεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηα 

ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα ζηεξίδεη ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο. Ο ηνκέαο παξείρε επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε φια ηα εζληθά έξγα φπσο ε ζηέγαζε, νη 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη νη δξφκνη, θαη γλψξηζε αλάπηπμε παξά ηελ παλδεκία Covid-

19. 

 

Πόιεκνο σο πηζαλό ζελάξην γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αηγππηηαθώλ πδάηηλσλ πόξσλ 

 

Ο πφιεκνο ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα επηινγή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πδάησλ ηεο 

Αηγχπηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πξψελ ππνπξγφ πδάηηλσλ πφξσλ θαη άξδεπζεο Μνράκελη Ναζξ 
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Δι-Νηλ Άιακ. Ο Άιακ πξφζζεζε φηη παξά ηελ πξνπαγάλδα ηεο Αηζηνπίαο, ε Αληίο Ακπέκπα 

απέηπρε λα αλεβάζεη ην ακθηιεγφκελν θξάγκα ζην πξνβιεπφκελν χςνο. 

 

Ζ Αηζηνπία ελεκέξσζε επίζεκα ηελ Αίγππην φηη μεθίλεζε ηε δεχηεξε θάζε πιήξσζεο ηνπ 

Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Δίλαη κηα θίλεζε πνπ ε Αίγππηνο ζεσξεί σο 

παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηα δηαζπλνξηαθά πνηάκηα. Ο Allam είπε φηη ε 

δεχηεξε πιήξσζε ηνπ GERD δελ ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κεηά ηελ απνηπρία πιήξσζεο 

ηεο δεμακελήο κε ηα πξνγξακκαηηζκέλα 13 δηζεθαηνκκχξηα cbm λεξνχ. Πξφζζεζε φηη, παξά 

ηελ ηειεπηαία θίλεζε ηεο Αηζηνπίαο ε Αληίο Ακπέκπα ζηνρεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δεχηεξν 

γέκηζκα γηα εζσηεξηθνχο πνιηηηθνχο ζθνπνχο θαη εθινγηθνχο ιφγνπο. ηνρεχεη επίζεο λα 

αζθήζεη πίεζε ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, δηαδίδνληαο θήκεο ζε φιε ηε ρψξα ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ θξάγκαηνο θαη επηβάιινληαο ηελ Αηζηνπηθή βνχιεζε ζηελ Αίγππην. 

 

Ρεθόξ εζόδσλ ζην θαλάιη ηνπ νπέδ 

 

Σα έζνδα ηνπ θαλαιηνχ Suez ζεκείσζαλ ξεθφξ 5,84 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020-2021, απμεκέλα ειαθξά απφ ηα 5,72 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

πξνεγνχκελν έηνο,.Σα έζνδα θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2021 απμήζεθαλ ζε 3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 2,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1H2020, παξά ηελ θξίζε ηνπ 

Ever Given πνπ κπιφθαξε ην θαλάιη γηα ζρεδφλ κηα εβδνκάδα ηνλ Μάξηην. ρεδφλ 9.8K πινία 

δηέζρηζαλ ην θαλάιη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1H2021, ζε ζχγθξηζε κε 9,5K πινία πέξπζη. 

 

Ζ SCA έρεη θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα απμήζεη ηελ θπθινθνξία κέζσ ηνπ 

θαλαιηνχ, κεηψλνληαο ηα ηέιε δηέιεπζεο γηα δεμακελφπινηα ζηα ηέιε ηνπ 2020 θαη νξηζκέλα 

πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ελψ ηα ηέιε δηέιεπζεο γηα φια ηα 

πινία πάγσζαλ ζε ηηκέο 2020. 

 

Δμειίμεηο γηα ην θξάγκα GERD 

 

Οη πεγέο ηνπ Asharq Al-Awsat επηβεβαίσζαλ φηη ην νπδάλ πξφθεηηαη λα δηεμαγάγεη δηκεξείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Αηζηνπία ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο γηα ην Αλαγελλεζηαθφ Φξάγκα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Αληίο Ακπέκπα, αλεμάξηεηα απφ άιιεο ζέζεηο, 

κε βάζε ην γεγνλφο φηη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πιήξσζε ηνπ Φξάγκαηνο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Αηζηνπία αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε κηαο επίζεκεο πιαηθφξκαο γηα ηε 

ζπιινγή δσξεψλ απφ Αηζίνπεο ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 

ηνπ Αλαγελλεζηαθνχ Φξάγκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε νινθιήξσζε έρεη θηάζεη πάλσ απφ ην 80%. 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Ρχζκηζεο ησλ εζφδσλ ηνπ πνηακνχ 

Νείινπ, ν ππνπξγφο άξδεπζεο θαη πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ δήισζε φηη ηα πνζνζηά 

βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ ζην κέζν φξν γηα ηελ αλαλέσζε ζηα χδαηα ηνπ πνηακνχ Νείινπ, 

αιιά είλαη αθφκε πνιχ λσξίο γηα λα θξηζεί ν φγθνο ηεο πιεκκχξαο θέηνο. Γήισζε φηη ε 

επηηξνπή «βξίζθεηαη ζε κφληκε ζχλνδν» γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα πνζνζηά βξνρφπησζεο ζηα 

λεξά ηνπ Νείινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηηο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ θηάλνπλ ζηε ιίκλε 

ηνπ  High Dam. 

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο ρξεψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε Γεξκαληθή 

Σξάπεδα Αλάπηπμεο (KfW) παξείρε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 41 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ 

Αίγππην γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνκέα ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο πνπ δηαηίζεηαη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Σερληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πξσηνβνπιίαο Μεηαξξχζκηζεο (TCTI) ζηελ 

Αίγππην. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο πξφζζεζε φηη «Ο ζπληνληζκφο 
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βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε ηε Γεξκαλία γηα λα θαηαζηεί δηαζέζηκε ε ηξίηε δφζε ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ην 2022, κεηά απφ ζπληνληζκφ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ Αίγππην θαη ηελ ιήςε 

πξνηάζεσλ γηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο». 

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Η Egypt's Elsewedy Electric αλαθνίλσζε όηη ππέγξαςε ζπκθσλία αγνξάο κεηνρώλ (SPA) 

γηα ηελ απόθηεζε ηνπ 99,25% ησλ κεηνρώλ ηεο International Cables Company (ICC). 

 

ε δήισζε πξνο ην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην (EGX) ην άββαην, ε Elsewedy Electric 

δήισζε φηη ε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 410 εθαηνκκχξηα EGP. Σφληζε φηη απηή ε 

αγνξά εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα απηφλ ηνλ 

ηχπν ζπλαιιαγήο. 

 

Ζ εηαηξεία θαηέγξαςε θαζαξφ θέξδνο 769,49 εθαη. EGP θαηά ην πξψην ηξίκελν (Q1) ηνπ 

2021, ζε ζχγθξηζε κε θέξδε 463,69 εθαη. EGP θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ηα θέξδε γηα 

ηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 700,06 εθαη. EGP ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2021, ζε ζχγθξηζε κε ηα θέξδε ησλ 400,07 εθαη. EGP ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020. Δλ ησ 

κεηαμχ, ηα θέξδε απφ άιιεο ζπκκεηνρέο αλήιζαλ ζε 69,42 εθαη. EGP, ζε ζχγθξηζε κε ην 

EGP 63,61 εθαη. ην ίδην ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ζε 12,29 δηο EGP, ζε ζχγθξηζε κε ηα έζνδα ησλ 10,77 

δηζ. EGP θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2020. 

 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ/ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 

Δπηηάρπλζε εθαξκνγήο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηα ηεισλεία 

 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ματη είπε φηη ν ξπζκφο ηνπ εζληθνχ 

ζρεδίνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεισλεηαθήο δηαρείξηζεο ζα 

επηηαρπλζεί, ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεδξηθψλ νδεγηψλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηεισλείσλ θαη ζα κεηψζεη ην θφζηνο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο, θαζψο θαη ηηο ηηκέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

 

Απηφ ζα ζπκβεί απινπνηψληαο θαη ςεθηνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη 

ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνδέζκεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ηεισλεία. Οη ιηκέλεο ζα γίλνπλ 

πχιεο δηακεηαθφκηζεο γηα εκπνξεχκαηα θαη φρη απιψο ρψξνο απνζήθεπζεο. Απηφ ζα 

ζπκβάιεη ηειηθά ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, 

ζηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ. 

 

Ο Maait είπε φηη ε πιαηθφξκα «εληαίν παξάζπξν γηα ην εζληθφ εκπφξην» θαιχπηεη 

πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ κέζσ θέληξσλ πιηθνηερληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα ιηκάληα ηνπ Καΐξνπ, ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηνπ 

Αλαηνιηθνχ θαη ηνπ Γπηηθνχ Πνξη αΐλη, ηνπ Πνξη Σνπθηθί, ηνπ Άηλ φρλα, ηεο Γεθέηια θαη 

ηεο Νηακηέηαο. Απηά είλαη επηπιένλ ηνπ θέληξνπ logistics γηα κεγάινπο πειάηεο ζην Κάηξν. Ο 

ππνπξγφο επεζήκαλε φηη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα «Nafeza» ζα επεθηαζεί ζηα Safaga, 

Nuweiba, Ismailia θαη Aswan πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2021, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα 

ειεθηξνληθή ζχλδεζε κεηαμχ φισλ ησλ ηεισλείσλ. 

 

Σν βήκα απηφ εμαζθαιίδεη ηζρπξφηεξε δηαθπβέξλεζε, πξνζηαηεχνληαο ηελ εζληθή αζθάιεηα 

ηεο Αηγχπηνπ θαη απνηξέπνληαο ηελ είζνδν ηπρφλ επηβιαβψλ ή επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

ζηε ρψξα. Απηφ είλαη απαξαίηεην ελφςεη ησλ άιισλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ 
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νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο κέζσ αθηίλσλ Υ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 85% ησλ 

ηεισλείσλ έσο ην ηέινο ηνπ 2021. 

 

 

ηαζεξή θνξνινγηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ 

 

Ο ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ θ. Maait δήισζε πξφζθαηα φηη ηα έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη 

ςεθηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο Αηγχπηνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ρξεκαηνδφηεο θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο είζπξαμεο θφξσλ. Σα θνξνινγηθά έζνδα 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 15% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, ρσξίο λα 

επηβαξχλνπλ ηνπο πνιίηεο κε πξφζζεηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

 

Ο ππνπξγφο επεζήκαλε φηη ε θνξνινγηθή λνκνζεηηθή νκπξέια έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ θαη ςεθηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

Απηφ απνζθνπεί ζηελ ελζσκάησζε ηεο άηππεο νηθνλνκίαο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη ζηε 

δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ γηα ηε θνξνινγηθή δηθαηνζχλε. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

λφκν γηα ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) απνζθνπνχλ ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δήισζεο. ηφρνο ηνπο είλαη 

επίζεο: ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ (ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο). εκβάζπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο θνξνινγηθήο αξρήο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαρσξήζεσλ, θαζψο θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο επηζηξνθέο θφξνπ γηα αγνξέο 

μέλσλ επηζθεπηψλ. Ο Maait είπε φηη ν ελνπνηεκέλνο λφκνο πεξί θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

είλαη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ λνκνζεηηθή αιιαγή. ηφρνο είλαη λα ελνπνηήζεη, λα 

απινπνηήζεη θαη λα απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, ηνπ ΦΠΑ, ηνπ ηέινπο αλάπηπμεο θξαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνπ 

ραξηνζήκνπ θαη θάζε παξφκνηνπ θφξνπ. 

 

Σα ειεθηξνληθά κέζα εγθξίλνληαη κε ηε κνξθή: θνξνινγηθψλ απνδείμεσλ · επηθνηλσλία κε 

ρξεκαηνδφηεο θαη θνξνινγνχκελνπο · θαζηεξσκέλα βηβιία θαη αξρεία · δηαδηθαζίεο 

θνξνινγηθήο εθηίκεζεο θαη είζπξαμεο · ηξφπνη πξνζθπγήο θαηά εληχπσλ θνξνινγηθήο 

αμηνιφγεζεο · θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Ο Maait είπε 

ηέινο, φηη ν λένο λφκνο γηα ηηο πνιχ κηθξέο, ηηο κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο (MSME) 

πεξηιακβάλεη πνιιά θίλεηξα γηα ηελ έληαμε ηνπ άηππνπ ηνκέα ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. 

 

Άλνηγκα γηα εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ράξεο ηεο Αθξηθήο 

 

Ζ Nevine Gamea, Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

(MSMEDA), δήισζε φηη ε ρψξα έρεη θηινδνμίεο γηα νηθνλνκηθή θαη επελδπηηθή ζπλεξγαζία 

κε ηελ Αθξηθή. Ζ Gamea επεζήκαλε φηη ν Πξφεδξνο Abdel Fattah Al-Sisi έρεη εθδψζεη 

νδεγίεο γηα ην άλνηγκα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζε επξχηεξνπο νξίδνληεο. 

 

Απηφ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε απηψλ απνδφζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια επηηπγράλεη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζηελ 

Αθξηθαληθή ήπεηξν. Δπηπιένλ, ε Αίγππηνο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ ελδνπεξηθεξεηαθνχ εκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί απφ ηνπο πφξνπο ηεο Αθξηθήο 

γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο επείξνπ. 

 

Ζ Gamea είπε φηη νη πξφζθαηεο επηζθέςεηο ηεο ζην Νφηην νπδάλ θαη ηε ελεγάιε 

πεξηειάκβαλαλ πξνζπάζεηεο ζε πνιιά ζεκαληηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ηνκέα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ). 

Δπίζεο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηεο ππήξραλ ζπδεηήζεηο γηα 
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ηελ αλάπηπμε θνηλψλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ δχν ρσξψλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηήξημεο 

ηνπ ηνκέα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ππιψλεο γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

Αηγχπηνπ λα παξέρεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο άθζνλνπο θπζηθνχο 

πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Αθξηθή. Ζ Gamea είπε φηη ε αχμεζε ηεο εκπνξηθήο αληαιιαγήο 

κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Νφηηνπ νπδάλ θαη ηεο ελεγάιεο ζα απνηειέζεη κηα θαιή δηέμνδν 

γηα ηα πξντφληα κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 

Δπηπιένλ, ζα επηηξέςεη ζηνπο ηδηψηεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε απηέο ηηο 

ρψξεο θαη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ παξνρή λέσλ 

πξντφλησλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αγνξψλ. Ζ ππνπξγφο πξφζζεζε φηη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζπληνληζκφο κεηαμχ MSMEDA θαη άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ ζην Νφηην 

νπδάλ θαη ηε ελεγάιε γηα ηελ αλάπηπμε εκπεηξνγλσκνζχλεο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (MSME). Παξάιιεια, ζα πξνζθέξνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ, 

γηα λα βνεζήζνπλ ψζηε ηα έξγα λα επηηχρνπλ θαη λα ζπλερηζηνχλ. Ζ Gamea ζεκείσζε φηη ε 

MSMEDA ζα εξγαζηεί γηα λα επεθηείλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

ζε εθζέζεηο πνπ ζα δηνξγαλψλνληαη πεξηνδηθά, ζε ζπληνληζκφ κε ην Νφηην νπδάλ θαη ηε 

ελεγάιε. 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Η επηζηξνθή ησλ Ρώζσλ ηνπξηζηώλ 

 

Σα ζέξεηξα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο είλαη έηνηκα γηα ηελ ππνδνρή Ρψζσλ παξαζεξηζηψλ κεηά 

ηελ άξζε ηεο εμαεηνχο απαγφξεπζεο πηήζεσλ ηελ Πέκπηε απφ ηνλ Ρψζν πξφεδξν Βιαληηκίξ 

Πνχηηλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ. Οη απεπζείαο 

πηήζεηο κεηαμχ ησλ ζεξέηξσλ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηεο Ρσζίαο είραλ αλαζηαιεί γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο κεηά απφ ην αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα ηνπ Metrojet ην 2015 ζην ηλά. 

 

Σν αηγππηηαθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ αλαθέξεη φηη «ε Αίγππηνο πξνζβιέπεη ζηελ ηαρεία 

επηζηξνθή ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζε ζέξεηξα ηεο Αηγχπηνπ». Ζ επαλέλαξμε ησλ απεπζείαο 

πηήζεσλ ηζάξηεξ ζα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ Αίγππην: Ζ 

Goldman Sachs εθηηκά φηη ε επηζηξνθή ησλ πηήζεσλ Ρσζίαο-Δξπζξάο Θάιαζζαο ζα 

κπνξνχζε λα απνθέξεη πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ εηεζίσο. ρεδφλ 3 

εθαηνκκχξηα Ρψζνη ηνπξίζηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ην 2014 πξηλ απφ ηελ απαγφξεπζε, 

απνηειψληαο ηελ πνιππιεζέζηεξε εζληθφηεηα επηζθεπηψλ. 

 

Ο Αηγχπηηνο πθππνπξγφο Σνπξηζκνχ Ghada Shalaby είπε φηη ε Αίγππηνο αλακέλεη απφ 300 

έσο 400 ρηιηάδεο Ρψζνπο ηνπξίζηεο ην κήλα κεηά ηελ απφθαζε, θαη είρε δειψζεη ηνλ Απξίιην 

φηη 1 εθαηνκκχξην Ρψζνη ηνπξίζηεο θέηνο κπνξεί λα επηζθεθζνχλ ηελ Αίγππην, εθφζνλ αξζεί 

ε απαγφξεπζε πηήζεσλ. 

 

 

Αύμεζε ηεο πιεξόηεηαο ζηα μελνδνρεία ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο γηα ην 1
ν
 εμάκελν 

ηνπ 2021 

Σα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ζε βαζηθνχο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ ηεο Αηγχπηνπ 

απμήζεθαλ ζην 35-40% ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2021, αλαθέξεη ην Reuters. Ζ δήηεζε ζηα 

ζέξεηξα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο Sharm El Sheikh θαη Hurghada ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε ζε 35-

40% απφ 20-23% ηελ ίδηα πεξίνδν έλα ρξφλν λσξίηεξα, ελψ ηα μελνδνρεία ζην Κάηξν 

ιεηηνπξγνχζαλ κε 45% ρσξεηηθφηεηα, απφ 27% πέξπζη. 
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Ζ θπβέξλεζε πιένλ επηηξέπεη ζε μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη άιιεο επηρεηξήζεηο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ρσξεηηθφηεηα 70%, απφ ην 50% πνπ είρε ηεζεί ζε ηζρχ γηα έλα ρξφλν. 

 

Πεξίπνπ 3,5 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έηνπο 

- ζρεδφλ ηνλ ίδην αξηζκφ αηφκσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Αίγππην νιφθιεξν ην 2020. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα έζνδα αμίαο 3,5-4 δηζ. USD. Ο ηνπξηζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πεγή 

εζφδσλ γηα ηελ Αίγππην θαη αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 15% ηνπ ΑΔΠ, αιιά ην θιείζηκν ηνπ 

θιάδνπ ιφγσ ηνπ covid πξνθάιεζε πηψζε ησλ εζφδσλ θαηά 70% αγγίδνληαο κφιηο 4 δηζ. 

USD πέξπζη. Ζ θπβέξλεζε είλαη αηζηφδνμε θαζψο ε Αίγππηνο αλακέλεη αχμεζε 45-60% ζε 

εηήζηα βάζε ζηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο θαη πξνβιέπεη έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ κεηαμχ 6 

θαη 9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ έσο ην ηέινο ηνπ 2021. 

 

Υνξήγεζε ςεθηαθήο βίδαο ζε θαηόρνπο δηαβαηεξίσλ από 74 ρώξεο 

 

Ωο κέξνο ησλ θξαηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο κεγαιχηεξεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο πξνο ηε ρψξα, ε Αίγππηνο επηηξέπεη ηψξα ζηνπο θαηφρνπο δηαβαηεξίσλ απφ 74 ρψξεο 

λα απνθηήζνπλ βίδα ζηε ρψξα ειεθηξνληθά. Ζ Αίγππηνο δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

απφθηεζεο ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ ζεσξήζεσλ, πξνζζέηνληαο 28 λέεο εζληθφηεηεο ζηηο 46 

εζληθφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

Ο Ghada Shalaby, Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ γηα Σνπξηζηηθέο 

Τπνζέζεηο, αλέθεξε φηη ν εθζπγρξνληζκφο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπλδπαζκφ κε επαλέλαξμε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Ζ ρψξα έθιεηζε ηα ζχλνξά ηεο ζε 

εηζεξρφκελεο δηεζλείο πηήζεηο ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus 

(COVID-19), αιιά άλνημε μαλά ηα αεξνδξφκηα ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020. Ο Shalaby επεζήκαλε 

φηη απηή ε δηεπθφιπλζε ζα ζπκβάιεη ζηελ ελζάξξπλζε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Αίγππην. Δίπε φηη ε πχιε γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπξηζηηθήο βίδαο ειεθηξνληθά ππνζηεξίδεηαη ζε νθηψ γιψζζεο θαη επηηξέπεη επίζεο ηελ 

απάληεζε ζε δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο εξσηήζεηο. Σν ζχζηεκα παξέρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή ηεο ηνπξηζηηθήο βίδαο, ε νπνία είλαη 25 $ γηα έλα ηαμίδη ή 60 $ γηα 

πνιιαπιά ηαμίδηα, κε ηε ζεψξεζε λα εθδίδεηαη ην πνιχ ζε επηά εκέξεο. 

 

Ο Shalaby πξφζζεζε φηη απηά ηα κέηξα αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αχμεζε 

ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Αίγππην. εκείσζε φηη νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ ειεθηξνληθή βίδα κέζσ ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ: 

https://www.visa2egypt.gov.eg/  

 

Βειηίσζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη από ηαμηδηώηεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ρσξώλ 

 

Σα ηαμίδηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ MEA θαη ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ηελ επφκελε 

πεξίνδν, θαζψο νη πεξηνξηζκνί ηαμηδηνχ δηεπθνιχλνληαη, ζχκθσλα κε κηα πξφζθαηε έθζεζε 

Mastercard Economics Institute γηα ηα παγθφζκηα ηαμίδηα. Σα ελδνπεξηθεξεηαθά ηαμίδηα πξνο 

ηελ Αίγππην θαη ηα ΖΑΔ απμήζεθαλ ην 2021, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε, ρσξίο λα δνζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Οη θξαηήζεηο πηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην παξέκεηλαλ πεξηζζφηεξν 

απφ 50% θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 ην Μάην, ζχκθσλα κε ην Flight 

Booking Tracker ηεο έθζεζεο, ην νπνίν κεηξά ηηο ηαμηδησηηθέο θξαηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα πξηλ απφ ηελ παλδεκία. 

 

Οη θξαηήζεηο αλέθακςαλ ζηαδηαθά ην 3Q2020 κεηά ηελ πηψζε ζρεδφλ ζην κεδέλ ηνλ Μάξηην 

θαη ηνλ Απξίιην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Έθηνηε, νη αξηζκνί ήηαλ αζπλεπείο, βπζίδνληαο ην 

δεχηεξν θχκα ηνπ ηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα πξηλ αλαθάκςνπλ μαλά ηνλ Απξίιην θαη 

ηνλ Μάην. Οη δηεζλείο ηαμηδησηηθέο θξαηήζεηο απμάλνληαη παγθνζκίσο, 4,5 θνξέο ηαρχηεξα 

https://www.visa2egypt.gov.eg/
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απφ φ, ηη ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ηνπ 2021. Σα ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ επηζηξέθνπλ ζηα 

πξν-παλδεκηθά επίπεδα. 

 

Ωζηφζν, νξηζκέλνη ηαμηδηψηεο πξνηηκνχλ ην νδηθφ ηαμίδη. Οη παγθφζκηεο δαπάλεο γηα θπζηθφ 

αέξην είλαη 13% πςειφηεξεο απφ ην 2019, κε ηηο δαπάλεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην θαη 

ηε Νηγεξία λα ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα ηνπ 2019. ηηο ΖΠΑ, πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ησλ 

ελνηθηάζεσλ νρεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα δηαθξαηηθά ηαμίδηα. 

 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη άλζξσπνη έρνπλ εμνηθνλνκήζεη επηπιένλ 5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ε νπνία ηξνθνδνηεί ηψξα ηε δήηεζε ηαμηδηψλ. 

Ωζηφζν, ηα λέα ζηειέρε ηνπ covid-19, νη πεξηνξηζκνί εθνδηαζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ε αιιαγή ησλ θαλφλσλ γηα ηα δηεζλή ηαμίδηα θαη πιήζνο άιισλ 

αβεβαηνηήησλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνξεία ηεο αλάθακςεο παξακέλεη αβέβαηε. 

 

Η αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο ζηε Μέζε Αλαηνιή 

Ζ αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ζηα ηνπξηζηηθά θαη αξραηνινγηθά αμηνζέαηα, θαζψο θαη 

ζε άιια ηνπξηζηηθά ζηνηρεία. Μαδί, απηά δηαζθαιίδνπλ φηη ε Αίγππηνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο θαη πξνηηκψκελνπο πξννξηζκνχο γηα ηνπο ηνπξίζηεο, ζχκθσλα κε ηελ Barbara 

Acosta, Αλψηεξε Γηεπζχληξηα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ ζηελ νπγγξηθή εηαηξεία αεξνκεηαθνξψλ 

Wizz Air. Οη παξαηεξήζεηο ηεο έγηλαλ θαηά ηε ζπλάληεζή πνπ είρε κε ηνλ Ahmed Youssef, 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Αηγππηηαθνχ πκβνπιίνπ Πξνψζεζεο Σνπξηζκνχ (ETPB), φπνπ νη 

δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ θνηλήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο. Οη ζπδεηήζεηο αθνξνχζαλ επίζεο ην κάξθεηηλγθ γηα αηγππηηαθνχο 

πξννξηζκνχο θαη αλαζεψξεζαλ ηα ζρέδηα αλάπηπμεο γηα ηηο ηξέρνπζεο πηήζεηο πνπ 

νξγαλψζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία. 

Καηά ηε ζπλάληεζε, ε Acosta πεξηέγξαςε ην ζρέδην ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ 

έλαξμε κηαο ζεηξάο λέσλ αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ απφ δηάθνξεο πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

αηγππηηαθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαηά ην επφκελν δηάζηεκα. Κχξηνη πξννξηζκνί ζα 

είλαη ην αξκ Δι έηρ, ε Υνπξγθάληα, ην Μπνξγθ Δι-Αξάκπ, ην Λνχμνξ θαη ην νράγθ. Ο 

Youssef είπε φηη νη επαξρίεο ηνπ Νφηνπ ηλά θαη ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ήηαλ απφ ηηο πξψηεο 

πνπ δέρζεθαλ ηνπξίζηεο κεηά ηελ επαλέλαξμε ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην ηελ 

1ε Ηνπιίνπ 2020. εκείσζε φηη φινη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ δχν 

επαξρηψλ είραλ εκβνιηαζηεί θαηά ηνπ λένπ θνξνλντνχ (COVID-19). 

Ο Youssef είπε επίζεο φηη ν κέζνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πνπ δέρεηαη ε Αίγππηνο βξίζθεηαη ζε 

ζηαζεξή θαη ζπλερή αχμεζε. Σν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ έθηαζαλ ζηε ρψξα ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2021 έθηαζε ην 56% απηψλ ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2019. 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Η θπβέξλεζε παξεκβαίλεη γηα λα ζώζεη ηε βηνκεραλία ηζηκέληνπ 

Οη παξαγσγνί ηζηκέληνπ έιαβαλ ην πξάζηλν θσο απφ ηελ Αηγππηηαθή Αξρή Αληαγσληζκνχ 

(ECA), γηα λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή θαηά ηνπιάρηζηνλ 10%. Οη λέεο πνζνζηψζεηο, νη νπνίεο 

ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ζηηο 15 Ηνπιίνπ ζα ηζρχνπλ γηα έλα έηνο. Γεκηνπξγείηαη πεξηζψξην γηα 

πεξηθνπέο 2,81% αλά γξακκή παξαγσγήο, ηδηαίηεξα γηα ηα παιαηφηεξα εξγνζηάζηα. χκθσλα 

κε πιεξνθνξίεο, ε πξφηαζε είρε ππνβιεζεί απφ 23 θνξείο ηνπ θιάδνπ γηα ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο πξνζθνξάο πνπ πιήηηεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Σν Reuters αλέθεξε γηα πξψηε 
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θνξά ηνλ Μάην φηη ε θπβέξλεζε επεμεξγάδεηαη έλα ζρέδην γηα ηε δηάζσζε ηεο βηνκεραλίαο 

βάζεη ζπζηάζεσλ απφ εηαηξείεο ηζηκέληνπ. 

Ζ βηνκεραλία ηζηκέληνπ έρεη πιενλάδνπζα παξαγσγή εδψ θαη ρξφληα. Οη πσιήζεηο είλαη 

ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ε νπνία έρεη απμεζεί ζηα 85-87 

εθαη. Σφλνπο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, θαη ε πξαγκαηηθή παξαγσγή ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ 

θαηαλάισζε. Σν ρεηξφηεξν ήηαλ ην λέν ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην Beni Suef ην νπνίν πξφζζεζε 

άιια 13 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηζηκέληνπ ζηελ αγνξά θάζε ρξφλν. Σα εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ 

έρνπλ ράζεη δηζεθαηνκκχξηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο ππεξπξνζθνξάο. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η ΔΔ απνθηά θαζεζηώο παξαηεξεηή ζην EastMed Gas Forum:  

Μέιε ηνπ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζπκθψλεζαλ λα δψζνπλ 

ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζεζηψο παξαηεξεηή, ζχκθσλα κε 

δήισζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ. Σν θφξνπκ πνπ εδξεχεη ζην Κάηξν ζηνρεχεη λα 

ρξεζηκεχζεη σο πιαηθφξκα γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο παίθηεο natgas, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ πφξνπο θαη ππνδνκέο, λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ εμεξεχλεζε θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο γηα ην natgas ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαη. Μεζνγείνπ. Αίγππηνο, Κχπξνο, Διιάδα, 

Ηζξαήι, Ηηαιία, Ηνξδαλία θαη Παιαηζηίλε είλαη ηα ηδξπηηθά κέιε. Ζ Γαιιία πξνζρψξεζε 

αξγφηεξα σο κέινο ελψ νη ΖΠΑ ζπκκεηέρνπλ σο παξαηεξεηήο. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Παξαγσγή ειεθηξηθώλ ιεσθνξείσλ εμ νινθιήξνπ ζηελ Αίγππην 

Ζ Αίγππηνο παξήγαγε κε επηηπρία ην πξψην ειεθηξηθφ ιεσθνξείν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

ζπκβαδίζεη κε ηελ παγθφζκηα ηάζε ηεο κεηάβαζεο ζε ειεθηξηθά νρήκαηα (EV). πλνιηθά, ην 

60% ηνπ ιεσθνξείνπ απνηειείηαη απφ εμαξηήκαηα πνπ παξάγνληαη θαη ζπλαξκνινγνχληαη 

πιήξσο απφ Αηγχπηηνπο εξγάηεο. Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο 

Παξαγσγήο αλαθνίλσζε φηη μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ιεσθνξείσλ θαη 

θνξηεγψλ, Manufacturing Commercial Vehicles (MCV). χκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ 

ππνπξγείνπ, ηα EV είλαη πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα, θαζηζηψληαο ηα ζεκαληηθά γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ξχπαλζεο. Σν Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο είπε φηη ην ιεσθνξείν ζρεδηάζηεθε απφ 

Αηγχπηηνπο κεραληθνχο θαη φηη φια ηα κέξε ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ 

ιεσθνξείνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

γπαιηνχ, ειαζηηθψλ, θαζηζκάησλ θαη βαζηθψλ πξψησλ πιψλ. 

Σν λέν ειεθηξηθφ ιεσθνξείν 49 ζέζεσλ κπνξεί λα θαιχςεη 300-350 km κε κία κφλν θφξηηζε, 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζεξκνθξαζία. Έρεη κέγηζηε ηαρχηεηα 70 km / h, 

ζε ζεξκνθξαζίεο έσο 45 βαζκνχο Κειζίνπ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο 

Παξαγσγήο, ε παξαγσγηθή δπλακηθή ηνπ έξγνπ ζα μεθηλήζεη κε ηελ θαηαζθεπή 300 

ιεσθνξείσλ ηνλ πξψην ρξφλν, θαη 500 ιεσθνξεία ην δεχηεξν έηνο. Δπηζήκαλε φηη ηα 

ειεθηξηθά ιεσθνξεία είλαη πην αθξηβά απφ εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νξπθηά θαχζηκα. 

Ωζηφζν, ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο είλαη πνιχ ρακειφηεξν θαη ε απφζβεζε ζηε δηαθνξά 

ηηκήο  γίλεηαη εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ έσο πέληε εηψλ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξψηε θάζε ηεο παξαγσγήο ηνπ λένπ ιεσθνξείνπ, ζα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξίπνπ 3.000 ειεθηξηθνί ζηαζκνί θφξηηζεο, ελψ ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή απφ ηα Τπνπξγεία 
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ηνπ Σνκέα Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο γηα λα επηιέμνπλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηνπνζεζίεο γηα απηνχο ηνπο ζηαζκνχο. 

 

 

ΟΤΓΑΝ 

Σν νπδάλ θαη ε ανπδηθή Αξαβία πξόθεηηαη λα ππνγξάςνπλ επελδπηηθά ζρέδηα αμίαο 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ:  

Ο Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Αι-Υαληίλ Μνράκελη Ηκπξαήκ δήισζε 

ηελ Κπξηαθή φηη ε ανπδηθή Αξαβία θαη ε νπδαληθή πιεπξά θαηέιεμαλ ζε ζπλελλφεζε γηα 

δηάθνξα επελδπηηθά ζρέδηα θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηεο θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο 

ηνπ νπδάλ. Ζ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ αλακέλεηαη λα γίλεη κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Eid al-

Adha (Μεγάιν Μπατξάκη). πκθσλήζεθε λσξίηεξα λα ζρεκαηηζηεί ππνπξγηθή επηηξνπή κε ηε 

ανπδηθή Αξαβία, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ 3 ππνπξγνχο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο νξάκαηνο γηα ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ νπδάλ. 
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