
   

 

 

 

 

 

Ο απόερνο τεο ξωσηθήο εησβνιήο στελ Οπθξαλία. Η Αίγππτνο δετά στήξημε από τν ΔΝΤ 

πξνθεηκέλνπ λα αλταπεμέιζεη στηο επηπτώσεηο τεο θαη λα στεξίμεη τελ νηθνλνκία τεο. 

 

 

ύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ, πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηελ 

επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ ζηελ Αίγππην, ε Αίγππηνο 

ππέβαιε αίηεκα ζην Σακείν πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ζπλνκηιίεο γηα έλα λέν νηθνλνκηθό 

πξόγξακκα ζηήξημεο.   Καζίζηαηαη θαλεξό όηη ε Αίγππηνο είλαη από ηηο πξώηεο ρώξεο πνπ 

θαηαθεύγεη ζην ΔΝΣ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο επηπηώζεηο ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία.  

Η αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πξώησλ πιώλ θαη ν πιεζσξηζκόο ζε βαζηθά αγαζά 

έρνπλ απμήζεη ηνπο θόβνπο πσο ζα αθνινπζήζνπλ θη άιιεο ρώξεο. 

Σν Κάηξν είρε μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο κε ην ΔΝΣ θαη πξηλ από ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, 

σζηόζν ππήξραλ πξνζδνθίεο γηα ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο από ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

ηνπξηζκνύ θαη ηελ πινπνίεζε κεγάισλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. Δεδνκέλνπ όηη  κεγάιν πνζνζηό ησλ 

ηνπξηζηώλ πνπ ζα πξνέξρνληαλ από ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρσζία δελ αλακέλεηαη πιένλ 

(ηνπιάρηζηνλ γηα θέηνο) λα «πιεκκπξίζνπλ» ηα αηγππηηαθά ζέξεηξα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

δξαζηηθή ζπξξίθλσζε εμαγσγώλ ζηηαξηνύ από ηε Ρσζία κε ηηο αλαπόθεπθηεο πιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πξνζθπγή ζε πξνιεπηηθή γξακκή ξεπζηόηεηαο ηνπ ΔΝΣ, κε ζθνπό 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Αηγύπηνπ θαη ηελ ζηήξημε ηνπ πιεζπζκνύ. Άιισζηε, ε 

θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ Δεπηέξα 21/3/2022 παθέην νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ύςνπο 130 δηζ. 

EGP ($ 7,05 δηζ), θίλεζε πνπ εξκελεύεηαη από εγρώξηνπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο σο πξνζπάζεηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε ζηήξημε ηνπ Σακείνπ.   

ύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ειίλ Αιάξ, επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ Δηεζλνύο 

Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ ζηελ Αίγππην, «ην ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελν δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη νη 

ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία εγείξνπλ κεγάιεο πξνθιήζεηο γηα πνιιέο ρώξεο ζε όιν ηνλ 

θόζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηγύπηνπ».  Πξνζζέηεη δε ε αμησκαηνύρνο ηνπ Σακείνπ όηη «νη 

αηγππηηαθέο αξρέο δήηεζαλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ γηα λα 

εθαξκόζνπλ ην ζπλνιηθό νηθνλνκηθό ηνπο πξόγξακκα», ελώ ζεηξά «καθξννηθνλνκηθώλ θαη 

δηαξζξσηηθώλ κέηξσλ ζα ακβιύλεη ην ζνθ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, ζα πξνζηαηεύζεη ηνπο πην 

επάισηνπο θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο Αηγύπηνπ 

κεζνπξόζεζκα». 

Η Αίγππηνο είλαη ππνςήθηα γηα έλα από ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο από ην ΔΝΣ:  

1. Επέθηαζε ηεο δηεπθόιπλζεο ρξεκαηνδόηεζεο (Extended Fund Facility),  

2. Εξγαιείν ηαρείαο ρξεκαηνδόηεζεο (Rapid Financing Instrument) ή  

3. Πξνιεπηηθή πκθσλία stand-by (Stand-by Arrangement). 

Ωζηόζν, δεδνκέλνπ όηη ε Αίγππηνο έρεη ήδε μεπεξάζεη ην πξνβιεπόκελν πνζνζηό 

ρξεκαηνδόηεζεο, απηό ζεκαίλεη όηη ζηελ πεξίπησζή ηεο ζα αλαδεηεζνύλ εηδηθά θξηηήξηα έληαμεο 

ζε πξόγξακκα παξνρήο ξεπζηόηεηαο, ην νπνίν ζα νδεγήζεη αλαπόθεπθηα ζε απζηεξόηεξν 

πξόγξακκα ιηηόηεηαο. 

 


