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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/9/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

 

Μείσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο ηεο Αηγύπηνπ ζηα $ 111,3 δηζ. ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 

 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε φηη ν φγθνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο 

Αηγχπηνπ κεηψζεθε ζηα 111,3 δηζ. Γνιάξηα ην Μάξηην ηνπ 2020, απφ 112,67 δηζ. Γνιάξηα ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2019. 

ηελ κεληαία έθζεζή ηεο πνπ εθδφζεθε ηε Γεπηέξα 31/8/2020 ε CBE δήισζε φηη ην εμσηεξηθφ 

ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε, ζε εηήζηα βάζε, θαηά πεξίπνπ 5,1 δηζ. Γνιάξηα ή 4,8%, ζε 

ζχγθξηζε κε 106,2 δηζ. Γνιάξηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηνλ Μάξηην ηνπ 

2020, απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 2,6 δηζ. δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019. 

Όζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε εμσηεξηθνχ ρξένπο, ε CBE δήισζε φηη έθηαζε ηα 13,7 δηζ. 

Γνιάξηα ζην δηάζηεκα κεηαμχ Ηνπιίνπ 2019 θαη Μαξηίνπ 2020. Απηφ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 

10,6 δηζ. Γνιάξηα ζε αζθάιηζηξα γηα δάλεηα πνπ έρνπλ πιεξσζεί θαη 3,1 δηζ. EGP γηα ηφθνπο. 

χκθσλα κε ηελ CBE, ν δείθηεο εμσηεξηθνχ ρξένπο κεηψζεθε ζην 31,7% ηνπ ΑΔΠ ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2020, ηνλίδνληαο φηη βξίζθεηαη εληφο αζθαιψλ νξίσλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

Σν ζπλνιηθφ ηξαπεδηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε πεξίπνπ 157,1 δηζ. EGP ηνλ Μάην ηνπ 2020, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα 156,6 δηζ. EGP ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

Ο φγθνο ησλ επελδχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζε ρξεφγξαθα θαη ηακεηαθνχο ινγαξηαζκνχο αλήιζε ζε 

2,66 ηξηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Μάην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 2,58 δηζεθαηνκκχξηα 

EGP ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

Πξφζζεζε φηη ηα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κεηψζεθαλ θαηά 

167,7 δηζ. EGP θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην 2019 έσο ηνλ Μάην 2020, θζάλνληαο ηα 

132,411 δηζ. EGP. 

χκθσλα κε ηελ CBE ε κείσζε νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζηηο ηξάπεδεο, πνπ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 26,8 δηζ. EGP, θαζψο θαη  απφ ηελ  κείσζε 

140,9 δηζ. EGP ζηα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο CBE. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε CBE αλέθεξε αχμεζε 755,5 δηζ. EGP ζηα θαζαξά εγρψξηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 έσο 

ηνλ Μάην ηνπ 2020, αληαλαθιψληαο έλαλ ξπζκφ αλάπηπμεο 21,2%. 

Ζ CBE αλαθνίλσζε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ έσο ηα ηέιε Μαΐνπ 2020 θαηά 85 

δηζεθαηνκκχξηα EGP πεξίπνπ, θζάλνληαο ηα 4,603 δηζεθαηνκκχξηα EGP, ζε ζχγθξηζε κε 4,518 

δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Απξίιην ηνπ 2020. Γήισζε φηη νη θξαηηθέο θαηαζέζεηο απμήζεθαλ 

θαηά 11,7 δηζεθαηνκκχξηα EGP ζε 738 δηζεθαηνκκχξηα EGP κέρξη ην ηέινο ηνπ Μάηνο 2020, ζε 

ζχγθξηζε κε 726,3 δηζ. EGP ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

Οη κε θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο απμήζεθαλ κέρξη ηα ηέιε Μαΐνπ ζε 3,865 δηζεθαηνκκχξηα EGP, 

ζε ζχγθξηζε κε 3,792 δηζεθαηνκκχξηα EGP κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ. 

χκθσλα κε ηελ CBE, ν φγθνο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηνπηθφ λφκηζκα αλήιζε ζε 

πεξίπνπ 3,204 δηζεθαηνκκχξηα EGP, ελψ νη θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 

660,4 δηζεθαηνκκχξηα EGP. 

ην ίδην πιαίζην, ε CBE δήισζε φηη ηα ζπλνιηθά ππφινηπα δαλείσλ πνπ παξέρνληαη ζε 

ηξαπεδηθνχο πειάηεο απμήζεθαλ θαηά 70 δηζ. EGP θαηά ην Μάην ηνπ 2020 ζε 2,136 δηζ. EGP, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα 2,093 δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Απξίιην ηνπ 2020. 

Ζ CBE εμήγεζε φηη ν φγθνο ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε αλήιζε ζε 655,5 

δηζεθαηνκκχξηα EGP, ελψ ηα ζπλνιηθά κε θπβεξλεηηθά δάλεηα αλήιζαλ ζε 1,480 

δηζεθαηνκκχξηα EGP. Απφ απηά ηα 122,3 δηζεθαηνκκχξηα EGP ρνξεγήζεθαλ ζε ηνπηθφ 

λφκηζκα θαη  πεξίπνπ 257,2 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζε μέλα λνκίζκαηα. 

Ο φγθνο ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά ζηνπο πειάηεο ηνπο έθηαζε ηα 2,1546 δηζεθαηνκκχξηα 

EGP έσο ην ηέινο Μαΐνπ 2020. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη κηα αχμεζε 300,3 δηζ. EGP, κε ξπζκφ 

16,2%, θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2020. 
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Ζ CBE απνδίδεη ηελ αχμεζε απηή ζηελ αχμεζε θαηά 183,5 δηζ. EGP ζηνλ φγθν ησλ πηζησηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζε κε θπβεξλεηηθέο νληφηεηεο, πνζνζηφ 

αχμεζεο 14%. Τπήξμε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ 

θπβέξλεζε θαηά 116,8 δηζ. EGP, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ξπζκφ αλάπηπμεο 21,5%. 

Ο ηδησηηθφο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο Αηγχπηνπ έιαβε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο, ήηνη πεξίπνπ ην 59,7% ησλ ζπλνιηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ 

πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. 

Αθνινπζνχλ ν  ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πήξε ην 25,6%, ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ πνπ πήξε ην 

10,7%. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο έιαβε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηνπ φγθνπ ησλ πηζησηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηηο ηξάπεδεο  αγγίδνληαο κφλν ην 2%. 

 

ύκθσλα κε ην ΓΝΣ ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ ηεο Αηγύπηνπ ζα θηάζεη ην 6,4% ην FY 2021/22 

 

Σν ΓΝΣ ππνβαζκίδεη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Αηγχπηνπ γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2020/21 ζε 42 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ 35,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζρέζε κε 

ηελ πξν COVID-19 πξφβιεςε γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ζα θζάζεη ην 6,4% ην νηθνλνκηθφ έηνο (FY) 2021/22 θαη ην 

2,8% έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αλαθνίλσζε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) 

ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ρψξαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ ππνβαζκηζκέλε πξνζδνθία είλαη ειαθξψο ρακειφηεξε απφ ην 6,5% γηα ην (FY) 2021/22 πνπ 

ην ΓΝΣ πξνέβιεςε ηνλ Αχγνπζην. Χζηφζν, είλαη ειαθξψο απμεκέλε απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ 

ηακείνπ γηα 2%ηνλ Αχγνπζην  ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21. 

Σν ηακείν δηαηήξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ηφζν ην FY 

2022/23 φζν θαη ην FY 2023/24 ζην 5,3%, φπσο πξνέβιεπε ηνλ Αχγνπζην. 

Σν ΓΝΣ εμήγεζε φηη ε αλάπηπμε πξνβιέπεηαη λα επηβξαδπλζεί απφηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 2019/20 θαη 2020/21 σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνπήο ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεησκέλσλ 

εκβαζκάησλ θαη ηεο επηβξάδπλζεο ηεο εγρψξηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

«Μηα επέιηθηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη επαξθή απνζεκαηηθά παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ 

καμηιάξη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνθ, αιιά ην ζνθ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θελφ 

ρξεκαηνδφηεζεο εμσηεξηθνχ χςνπο 14 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

2019/20 θαη ηνπ έηνπο 2020/21», δήισζε ην ηακείν. 

Ο Ahmed Shams El-Din, Δπηθεθαιήο Έξεπλαο ζηελ EFG Hermes, δήισζε ζηελ Daily News 

Egypt φηη ην θελφ θάιππηε θπξίσο ην ρξένο. 

Σν ηακείν αλαβάζκηζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 ζε 42 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε κηα πξφβιεςε πξηλ 

απφ ην COVID-19 χςνπο 35,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 16,2 

δηζ. Γνιάξηα ην FY 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνζδνθίεο πξηλ απφ ην COVID-19 γηα 10,6 

δηζ. Γνιάξηα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Δλ ησ κεηαμχ, ην ακνηβαίν θεθάιαην πξνέβιεπε φηη ην βξαρππξφζεζκν ρξένο ζα θζάζεη ηα 19,2 

δηζ. Γνιάξηα ην FY 2020/21, απφ 16,9 δηζ. ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε πξηλ απφ ην COVID-19 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Ο Shams El-Din ζεκείσζε φηη, εάλ ε Αίγππηνο ρξεηαζηεί λα εθδψζεη λένπο ινγαξηαζκνχο ή 

νκφινγα ή λα πάξεη λέα δάλεηα γηα λα θαιχςεη ην θελφ ζην βξαρππξφζεζκν ρξένο ηεο, ε ρψξα 

ζα πξέπεη λα αλαρξεκαηνδνηεζεί ηφζν απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο φζν θαη απφ ηα νκφινγα. 

"Απηφ δελ πξέπεη λα απνηειέζεη δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη ε Αίγππηνο έρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα 

πξαγκαηηθά επηηφθηα παγθνζκίσο, θαη είλαη ζίγνπξα κηα ειθπζηηθή αγνξά γηα νξηζκέλα 

θεθάιαηα εηζνδήκαηνο", δήισζε ν Shams, "Δάλ κπνξνχκε λα ιάβνπκε επηδνηνχκελα δάλεηα απφ 

ΓΥΗ γηαηί φρη, αθφκε θαιχηεξα . Αιιά λνκίδσ φηη ζα δαλεηζηνχκε απφ ηελ αγνξά. " 

Σν ΓΝΣ δήισζε φηη ε απφζβεζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο έθηαζε 

ηα 6,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην FY 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξν-COVID-19 πξφβιεςε 

ησλ 8,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 
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Δπίζεο ππνβάζκηζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ηηο θαζαξέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ηεο Αηγχπηνπ 

(ΑΞΔ) θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 ζε 7,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ 10,8 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην FY 2020/21 πξν COVID-19. 

Σν ΓΝΣ αλέκελε φηη νη θαζαξέο  ΑΞΔ ζα θηάζνπλ ηα 7,8 δηζ. Γνιάξηα κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ 

2020, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνζδνθίεο πξηλ απφ ην COVID-19  γηα $ 9,6 δηζ.  «Σν εμσηεξηθφ 

ηζνδχγην αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί απφ ηηο εθξνέο ραξηνθπιαθίνπ, ηελ αζζελέζηεξε εηζξνή 

ΑΞΔ, ην ζνθ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα ρακειφηεξα εκβάζκαηα», δήισζε ην ΓΝΣ. «Σν ράζκα 

εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 9,2 δηο $ ην FY 2019/20 θαη $ 4,5 

δηζεθαηνκκχξηα ην FY 2020/21.» 

«Σν πξνζσπηθφ καο εθηηκά φηη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη άκεζν, κε ηελ 

Αίγππην λα έρεη ήδε ράζεη πεξηζζφηεξα απφ 5 δηζ. Γνιάξηα ζε απνζεκαηηθά ηνλ Μάξηην θαη κηα 

πεξαηηέξσ ηαρεία κείσζε ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα δεκηνπξγήζεη 

αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή αζηάζεηα», δήισζε ην ΓΝΣ. 

Αλέθεξε φηη ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο 

αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφο. 

Σαπηφρξνλα, ν αληίθηππνο θαη απφ ηνπο θξαδαζκνχο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη πηζαλφ λα 

είλαη ζνβαξφο. Μηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε πνπ πξνβιεπφηαλ ην ηέηαξην ηξίκελν 

(ηξίκελν 4) ησλ ρξήζεσλ 2019/2020 θαη ην 1ν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2020/2021, είρε σο 

απνηέιεζκα κηα αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηεο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζε 2% ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 θαη 2,8% ην έηνο 2020/21 . 

Σν ΓΝΣ ζεκείσζε επίζεο φηη ηα επίπεδα αλεξγίαο ηεο Αηγχπηνπ είλαη επίζεο πηζαλφ λα 

απμεζνχλ, ηδίσο ιφγσ ηεο απφηνκεο επηβξάδπλζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Μηα ηζρπξή αλάθακςε 

πξνβιέπεηαη πξνο ην παξφλ ην FY 2021/22, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγρψξηα δξαζηεξηφηεηα ζα 

αξρίζεη λα νκαινπνηείηαη. 

Ζ πιήξεο αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα επίπεδα πξηλ απφ ην COVID-19 κπνξεί λα δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξν, θαζψο νη αλεζπρίεο γηα ηελ πγεία ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα επηβαξχλνπλ ηα 

δηεζλή ηαμίδηα. 

Σν ηακείν εμήγεζε φηη, κε ζπλερηδφκελεο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα εμαθνινπζνχλ λα πνζνηηθνπνηνχληαη, νη πξνθαηαξθηηθέο ελδείμεηο είλαη φηη ην 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζα κπνξνχζε λα κεησζεί. Απηφ ζα ζεκάλεη κείσζε απφ ην 

πξνυπνινγηζκέλν 2% ηνπ ΑΔΠ ζε 1,4% ην FY 2019/20 θαη 1% ην FY 2020/21, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληίθηππνπ. 

Χο απνηέιεζκα, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη φηη ην δεκφζην ρξένο ζα απμεζεί απφ 84% ηνπ ΑΔΠ ην FY 

2018/2019 ζε 91,5% ην FY 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε κηα πξνβνιή πξηλ απφ ην COVID-19 γηα 

79% γηα ην FY 2020/2021. Σν ρξένο αλακέλεηαη λα μαλαξρίζεη ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ απφ ην 

2021/22, θαζψο ε θξίζε ζα αξρίζεη λα κεηξηάδεηαη. 

"Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο παξακέλεη ζηαζεξφο, αιιά ε θξίζε ελέρεη θηλδχλνπο θαη, φπσο 

θαη ζε άιιεο ρψξεο, ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα 

ραξηνθπιάθηα δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ, πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο ρξεψζεηο 

πξνκήζεηαο, ρακειφηεξα θέξδε θαη απζηεξφηεξνπο φξνπο ξεπζηφηεηαο", δήισζε ην ΓΝΣ. 

"Χζηφζν, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ζρεηηθά θαιά ηνπνζεηεκέλν γηα λα ρεηξηζηεί ην άγρνο, κε 

ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη, ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη 

ξεπζηφ θαη θαιά θεθαιαηνπνηεκέλν, κε ηζρπξή θεξδνθνξία θαη πνηφηεηα πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ." 

Σν ΓΝΣ θαηέιεμε ζεκεηψλνληαο, φηη ην δεκφζην ρξένο ηεο Αηγχπηνπ είλαη πςειφ θαη νη 

αθαζάξηζηεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο είλαη κεγάιεο. Δλψ ν αληίθηππνο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ παλδεκία έρεη απμεκέλνπο θηλδχλνπο, δηάθνξνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. 

ε απηνχο πεξηιακβάλεηαη ην πςειφ κεξίδην ηνπ ρξένπο ζε εγρψξην λφκηζκα πνπ εθδίδεηαη 

ηνπηθά θαη δηαηεξείηαη απφ εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο 

απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. Ζ Αίγππηνο είρε επίζεο ζεκαληηθά απνζέκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζηελ παγθφζκηα θξίζε. 
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Σν ΓΝΣ επαίλεζε ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αηγππηηαθψλ αξρψλ γηα ηελ θξίζε COVID-19 θαη 

δήισζε φηη ηα κέηξα είλαη νινθιεξσκέλα. Σν δηεζλέο ίδξπκα ζεκείσζε επίζεο φηη ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε εηζήγαγε έλα επξχ θάζκα κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξίζεο ζηελ πγεία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Σν ηακείν ηφληζε φηη ηα κέηξα ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη έγθαηξα, ζηνρεπκέλα, δηαθαλή θαη 

πξνζσξηλά, εζηηάδνληαο ζηηο άκεζεο αλάγθεο γηα δαπάλεο πγείαο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πην 

επάισησλ. 

 

Μείσζε θαηά 8,6% ηνπ ειιείκκαηνο εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2020 

 

Ζ Αίγππηνο ζεκείσζε έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην χςνπο 3,30 δηζ. Γνιαξίσλ ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2020, κεησκέλν θαηά 8,6% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, φηαλ έθηαλε ηα 3,61 δηζ. 

Γνιάξηα, ζχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο ηαηηζηηθήο (CAPMAS). 

Οη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ θαηά 7,9% θηάλνληαο ζηα 2,26 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, έλαληη 2,45 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019. Ζ θάκςε 

νθείιεηαη ζηε κεησκέλε αμία νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξέζθσλ 

θξνχησλ πνπ έθηαζε ζην 10,5%, έηνηκα ξνχρα 2,5%. αξγφ πεηξέιαην ζην 46,3% • θαη πιαζηηθά 

ζε αθαηέξγαζηε κνξθή ζην 10,4%. 

Σαπηφρξνλα, ε αμία ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα 

αξηνζθεπάζκαηα θαη παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ απμήζεθαλ θαηά 28,0%. γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα θαηά 29,3% θαη είδε απφ πιαζηηθά θαηά 79,8%. 

Δπηπιένλ, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ κεηψζεθε θαηά 8,3% θηάλνληαο ζηα 5,56 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, έλαληη 6,06 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηνλ ίδην κήλα ηνπ 

2019. Απηφ νθείιεηαη ζηε κεησκέλε αμία νξηζκέλσλ πξντφλησλ, φπσο: πιαζηηθά ζηηο θχξηεο 

κνξθέο ηνπο θαηά 1,6%. θαιακπφθη θαηά 2,9%; αξγφ πεηξέιαην θαηά 24,5%  θαη ην ζηηάξη θαηά 

5,3%. 

Οη εηζαγσγέο νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, σζηφζν, απμήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηφ πεξηειάκβαλε πξντφληα φπσο: ηα θάξκαθα θαη 

ηα θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ απμήζεθαλ θαηά 18,8%, νη πξψηεο χιεο ζηδήξνπ ή 

ράιπβα θαηά 3,8%, νη νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο ρεκηθέο νπζίεο θαηά 1,8% θαη ε ζφγηα θαηά 

118,9%. 

 

Σα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθαλ θαηά 51 εθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ηνλ Αύγνπζην θηάλνληαο ηα 38,366 δηζεθαηνκκύξηα USD. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε, ηε Γεπηέξα, φηη ηα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηά ηεο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 51 εθαηνκκχξηα USD ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, 

θζάλνληαο ηα 38,366 δηζεθαηνκκχξηα USD, ζε ζχγθξηζε κε ηα 38,315 δηζεθαηνκκχξηα USD ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2020. 

Ο θπβεξλήηεο ηεο CBE Tarek Amer απνθάιπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ 

πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouly, ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο, φηη νη εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο 

απμάλνληαη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Ο Ακεξ αλέθεξε φηη ε αμία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έρεη 

απμεζεί θαηά 0,66% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020. Ζ αμία ηεο EGP ζε 

ζρέζε κε ην USD έρεη απμεζεί  ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο θνξνλατνχ 

(COVID-19)  

Σα θαζαξά απνζεκαηηθά ηεο CBE ζεκείσζαλ πξσηνθαλή επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, 

θαζψο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά πεξίπνπ 3 δηζ. Γνιάξηα θηάλνληαο ζηα 45,419 δηζ. Γνιάξηα ζην 

ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 42,61 δηζ. Γνιάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2019. Χζηφζν, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα κεηψζεθαλ κεηαμχ Μαξηίνπ θαη 

Μαΐνπ 2020, ιφγσ ηεο παλδεκίαο, αιιά απμήζεθαλ μαλά ηνλ Ηνχλην, ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ 

Αχγνπζην. 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχληαη απφ μέλα λνκίζκαηα, ρξπζφ, εηδηθά 

ηξαβερηηθά δηθαηψκαηα (SDR) θαη θαζαξά δάλεηα απφ ην ΓΝΣ. Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ην ηνπηθφ λφκηζκα, ελψ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ 

θαη εγγπψληαη ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ηεο Αηγχπηνπ γηα αξθεηνχο κήλεο. 
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Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα απνζέκαηα μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχληαη απφ δνιάξηα 

ΖΠΑ, επξψ, βξεηαληθή ζηεξιίλα θαη γηελ Ηαπσλίαο. Σν κέγεζνο ησλ απνζεκάησλ ζε μέλν 

λφκηζκα νπνηαζδήπνηε ρψξαο αληηπξνζσπεχεη πεγή δχλακεο ή αδπλακίαο, αλάινγα κε ηελ αμία 

θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εθπιεξψλεη ηηο μέλεο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. 

Σα έζνδα ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, ν ηνπξηζκφο, νη εμαγσγέο, νη μέλεο επελδχζεηο θαη ηα 

εκβάζκαηα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη πφξνη γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ. 

 

 

Ο πιεζσξηζκόο έπεζε ζε ηζηνξηθό ρακειό 10κήλνπ 3,4% 

 

Ο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ επηβξαδχλζεθε ζην 3,4% ηνλ Αχγνπζην - ην ρακειφηεξν 

επίπεδν απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019-, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Αηγχπηνπ (CBE) θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Capmas. Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ηνλ 

πεξαζκέλν κήλα απφ ην 4,2% ηνλ Ηνχιην 2020.  

Οη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ ζεκείσζαλ απφηνκε πηψζε, ελψ νη ηηκέο ζηα κέζα κεηαθνξάο 

απμήζεθαλ. Ζ απφηνκε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ θαηά 2,6% ζε κεληαία 

βάζε γηα ηξίην ζπλερφκελν κήλα, ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πίζσ απφ ηελ πηψζε ηνπ εηήζηνπ 

πνζνζηνχ ηνλ Αχγνπζην. Ζ κεληαία πηψζε ησλ ηηκψλ ζε φια ηα είδε δηαηξνθήο ήηαλ αξθεηή γηα 

λα αληηζηαζκίζεη κηα αχμεζε 4,8% ζην θφζηνο κεηαθνξάο θαη ηελ αχμεζε 2,4% ζηα έμνδα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλέθεξε ε θξαηηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία. 

Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζε 0,8% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα απφ 0,7% ηνλ Ηνχιην. Ο 

κεληαίνο δνκηθφο πιεζσξηζκφο ζεκείσζε πηψζε 0,2%, ζε ζχγθξηζε κε -0,4% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2019 θαη -0,1% ηνλ Ηνχιην 2020. Ζ ηηκή ησλ βαζηθψλ αγαζψλ κεηψζεθε θαηά 0,2% θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κήλα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πηψζε -0,4% ηνλ Ηνχιην. 

Ο δηεπζπληήο ηεο CBE θ. Tarek Amer δήισζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα φηη, αλακέλεηαη ν 

πιεζσξηζκφο λα θηάζεη θαηά κέζν φξν ζην 6,2% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, 

ζεκεηψλνληαο φηη ν αξηζκφο δηαηεξήζεθε ζηαζεξά κνλνςήθηνο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019, ελψ 

παξέκεηλε θάησ απφ ην 6% απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2020. 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

Υξεκαηνδνηηθό παθέην $2 δηζ. από δηεζλή ηξαπεδηθή θνηλνπξαμία εμαζθάιηζε ε Αίγππηνο  
 

χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζηηο 31/8, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο εμαζθάιηζε ηε ιήςε ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ χςνπο $2 δηζ. απφ θνηλνπξαμία 

πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ειιείςεσλ 

ξεπζηφηεηαο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ. χκθσλα κε πεγέο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ παθέην ζα έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο, 

ζα ρνξεγεζεί δε ζε δχν ηκήκαηα, ην πξψην, χςνπο $1,5 δηζ. σο δαλεηαθή δηεπθφιπλζε 

θιαζηθνχ ηχπνπ, ην δε δεχηεξν, χςνπο $500 εθαη., σο δάλεην ηζιακηθνχ ηχπνπ. χκθσλα κε ηηο 

ίδηεο σο άλσ πεγέο, ε ιήςε ηνπ αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ απφ ηελ ηξαπεδηθή 

θνηλνπξαμία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα, ελψ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην έρεη ήδε 

εγθξίλεη ηε ιήςε ηνπ ελ ιφγσ ηξαπεδηθνχ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ. 

χκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξείρε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηεο 

δηεζλνχο ηξαπεδηθήο θνηλνπξαμίαο πνπ ζα δαλεηνδνηήζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο εγνχληαη νη 

εκηξαηηλέο ηξάπεδεο Emirates NBD (ηνπ Νηνπκπάη) θαη First Abu Dhabi Bank (ηνπ Άκπνπ 

Νηάκπη), νη νπνίεο θαη δηελήξγεζαλ ζρεηηθή δηαδηθαζία επηινγήο νκάδα δηεζλψλ δαλεηνδνηψλ 

ζπκβαηηθνχ θαη ηζιακηθνχ ηχπνπ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην θαηαγξαθέλ 

δηεζλέο ρξεκαηνδνηηθφ ελδηαθέξνλ ππεξέβε θαηά 1,7 θνξέο ην επίπεδν ηεο αξρηθά 

επηδησθφκελεο ζπλνιηθήο πίζησζεο, αληαλαθιψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ελζαξξχλνληαο έηζη ην αηγππηηαθφ 
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θξάηνο λα απμήζεη ην αηηνχκελν πνζφλ δηεζλνχο δαλεηνδφηεζεο απφ ην αξρηθφ επίπεδν ησλ 

$1,5 δηζ. ζηα $2 δηζ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

θξάηνπο πεξηιακβάλνληαη νη HSBC, Citibank, Abu Dhabi Islamic Bank, Standard Chartered, Al 

Ahli Bank of Kuwait, Arab Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 

Islamic Dubai Bank, Islamic Sharjah Bank, Islamic Emirati Bank, Intesa Sanpaolo θαη  Samba 

Financial Group.        

Θπκίδνπκε φηη ζην δηάζηεκα ησλ πξνεγνπκέλσλ κελψλ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) ελέθξηλε δηαδνρηθά δχν αηηήκαηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, θαη’ αξράο γηα ιήςε 

επείγνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο χςνπο $2,772 δηζ. κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ “rapid financing 

instrument” (RFI) θαη ελ ζπλερεία γηα ιήςε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κέζσ “stand-by 

arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, χςνπο $5,2 δηζ. Απφ ηηο ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ 

ΓΝΣ έρνπλ ήδε εθηακηεπζεί πξνο ηελ Αίγππην ζπλνιηθά θεθάιαηα $4,772 δηζ. 

 

Ζ EBRD επελδύεη ζε 16 έξγα ζηελ Αίγππην γηα ην 2020 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) έρεη επελδχζεη ζε 16 έξγα 

ζηελ Αίγππην γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηεο ηξάπεδαο Juergen 

Rigtrenk. 

Σα ζρφιηα ηνπ Rigtrenk έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ ην άββαην κε ηελ 

ππνπξγφ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ, Rania Al-Mashat, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε λέα 

πνξεία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2021-2025. 

Πξφζζεζε φηη ε ηξάπεδα έρεη πξνσζήζεη κηα ηζρπξή εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ Αίγππην σο κέξνο 

ηεο πινπνίεζεο πνιιψλ έξγσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ρψξαο. 

Απφ ηε ζπλεξγαζία αλακέλνληαη απνηειέζκαηα φπσο: κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα γηα 

ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο. παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη 

πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. 

Ζ ππνπξγφο Al-Mashat ηφληζε φηη ν λένο δξφκνο ζπλεξγαζίαο επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 

κειινληηθέο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ θαζψο θαη κε ην εζληθφ φξακά ηεο. Σν 

αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πξφζθαηα κηα ζηξαηεγηθή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην 

30% ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζα είλαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη 

ηελ πξάζηλε αλάθακςε. Ζ Αίγππηνο έρεη ηνπνζεηήζεη απφ έλαλ πεξηβαιινληηθφ ζχκβνπιν ζε 

θάζε ππνπξγείν 

Ζ ππνπξγφο πξφζζεζε φηη ε πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο ζεσξείηαη σο 

θξίζηκν δήηεκα θαη είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ. Πξφζζεζε φηη ην 

ππνπξγείν ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ θαη ην Δζληθφ πκβνχιην 

Γπλαηθψλ ηεο Αηγχπηνπ (NCW), μεθίλεζαλ ηελ πιαηθφξκα Gap Accelerator. Ζ πιαηθφξκα, ε 

πξψηε ηνπ είδνπο ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηηο γπλαίθεο 

ηεο Αηγχπηνπ λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε, κέζσ ζηελήο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Παξάιιεια κε ηελ αηδέληα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ε ππνπξγφο Al-Masaht 

πξφζζεζε φηη ε παλδεκία απνθάιπςε ηελ αλάγθε γηα πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ιχζεηο, νη νπνίεο 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηάρπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζα πξνσζήζνπλ ηηο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο ζε επξχηεξε θιίκαθα. 

ηφρνο είλαη λα ηεζεί ν άλζξσπνο ζηνλ ππξήλα, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

αλζξψπηλν θεθάιαην, ηελ πινπνίεζε έξγσλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξφνδν 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 17 ηφρσλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ. 

Ζ EBRD, θέηνο, απνλέκεη ζηελ Αίγππην δχν βξαβεία γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αεηθνξίαο. Ζ Αίγππηνο θέξδηζε ηφζν ηα αζεκέληα φζν θαη ηα ράιθηλα βξαβεία ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθνξίαο, πνπ δφζεθαλ ζε ηδξχκαηα θαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ θάλεη 

εμαηξεηηθέο ζπλεηζθνξέο ζε πέληε ηνκείο. Απηνί θαιχπηνπλ ηελ αεηθφξν ελέξγεηα, ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ θιίκαηνο, ηηο πεξηβαιινληηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ηελ πεξηβαιινληηθή 
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θνηλσληθή θαηλνηνκία, ηελ νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε ησλ θχισλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ 

ζπκπεξηιεπηηθφηεηα.. 

 

Ζ Αίγππηνο εγθαηληάδεη επηκέξνπο ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηνπ Κπβεξλεηηθνύ 

Σακείνπ ηεο Αηγύπηνπ (TSFE) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ςεθηαθό 

κεηαζρεκαηηζκό 

 

Ζ Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ Hala El-Said 

εμέδσζε δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Τπν-ηακείνπ ηεο Αηγχπηνπ γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο θαη ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ην Κπβεξλεηηθφ 

Σακείν ηεο Αηγχπηνπ (TSFE). 

Ζ El-Said ηζρπξίζηεθε φηη ε θηινζνθία ηνπ TSFE εμαξηάηαη απφ ην ζρέδην ηνπ θξάηνπο λα 

επηηχρεη νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ζχκθσλα κε ην Egypt Vision 2030. 

Ζ ππνπξγφο εμήγεζε φηη ζθνπφο ηνπ επηκέξνπο ηακείνπ είλαη λα ε επέλδπζε ζε κηα ζεηξά 

ηνκέσλ φπσο: κε ηξαπεδηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, 

νηθνλνκηθή έληαμε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελππφζεθσλ 

δαλείσλ, ηνπ εκπνξηθνχ factoring, ηεο κηθξνρξεκαηνδφηεζεο, ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 

θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ. 

Πξφζζεζε φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ην ηακείν ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί 

φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζα αζθεί επίζεο φιεο ηηο εμνπζίεο 

πνπ δηαζέηεη ην TSFE. 

Ζ El-Said επεζήκαλε φηη ην επηκέξνπο ηακείν ζα είλαη ζε ζέζε λα ηδξχζεη εηαηξείεο , θεθάιαηα 

θαη άιιεο νληφηεηεο ή λα ζπλεηζθέξεη ζε απηά ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηακείνπ, εληφο ή 

εθηφο ηεο Αηγχπηνπ. 

Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδεηαη, λα ιακβάλεη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, λα εθδίδεη 

νκφινγα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη άιια ρξεφγξαθα. Απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

αγνξά, πψιεζε, ελνηθίαζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, εθκεηάιιεπζε παγίσλ θαη θηλεηψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ θαηνρή ηνπο, θαζψο θαη ην δαλεηζκφ ή ηελ 

εγγχεζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, δήισζε ε ππνπξγφο. 

Οκνίσο, ην επηκέξνπο ηακείν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο επελδχζεηο, ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζε απηφ. Απηφ είλαη επηπιένλ ηεο εθηέιεζεο φισλ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε απφ ηελ El-Said, ε νπνία ελεξγεί επίζεο σο πξφεδξνο ηνπ TSFE, 

ζχκθσλα κε ην ςήθηζκα αξηζ. 7 ηνπ 2020, νξίδεη φηη ζα ζπζηαζεί έλα πιήξσο ηδηφθηεην 

ζπγαηξηθφ TSFE. 

Σν ηακείν ζα έρεη αλεμάξηεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ζα έρεη νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

αλεμαξηεζία. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ αλέξρεηαη ζηα 30 

εθαηνκκχξηα EGP θαη ην εθδνζέλ θεθάιαην ζηα 500 εθαηνκκχξηα EGP. 

Ζ απφθαζε πξνβιέπεη φηη ην TSFE ζα πιεξψζεη 125 εθαηνκκχξηα EGP, κεηά ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ ηακείνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ. Σν ππφινηπν ζα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά ή ζε 

είδνο εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ. 

 

Οηθνλνκηθή Εώλε ζην  Καλάιη ηνπ νπέδ (SCZone): ην ιηκάλη Ain Sokhna ε Dubai 

Ports World (DP World) ζα αλνίμεη 2ε δεμακελή ειιηκέληζεο κέζα ζε ιίγνπο κήλεο  

 

Ζ πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ Καλαιηνχ ηνπ νπέδ (SCZone) Yehia Zaky 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Suhail Al-Banna, Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Dubai Ports World (DP 

World) ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, γηα ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ιηκάλη Ain Sokhna. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη δχν πιεπξέο εμέηαζαλ έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δψλεο ηνπ ιηκέλα Ain Sokhna θαη άιια έξγα, ππφ ην θσο ηεο θνηλήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. 
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πδήηεζαλ επίζεο ην κέιινλ ηεο Δκηξαηηλήο επηρείξεζεο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο δψλεο, εηδηθά 

ζηε βηνκεραληθή δψλε θαη ην ιηκάλη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο απμεκέλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

ηεο DP World ζην ιηκάλη, θαη ηηο πξννπηηθέο γηα λα θηάζεη ζηα επηζπκεηά επίπεδα αλάπηπμεο. 

Ο Εάθη πξφζζεζε φηη ζπδήηεζε κε ηελ πιεπξά ησλ Δκηξάησλ δηάθνξα ζρέδηα, ζρεηηθά κε ην 

έξγν ηεο DP World ζην ιηκάλη Ain Sokhna. Σν πην ζεκαληηθφ απφ απηά είλαη ε νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ ζηε δεχηεξε δεμακελή ηνπ ιηκαληνχ, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

επίζεκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπο επφκελνπο κήλεο. 

Δπηπιένλ, αληηκεησπίζηεθε ε έθηαζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο δεμακελήο λα θηάζεη ζε πιήξε 

ρσξεηηθφηεηα, εηδηθά επεηδή ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα δηεζλή πξφηππα γηα ηε 

ιήςε ηεξάζηησλ πινίσλ. Απηφ ζα εμαζθάιηδε φηη κπνξεί λα μεθηλήζεη ζπλαιιαγέο ακέζσο 

κεηά ηελ επίζεκε ιεηηνπξγία. 

ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ επίζεο νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζην Ain 

Sokhna. Οη εμειίμεηο αθνξνχλ ηε  δψλε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε κηα έθηαζε 10 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ, θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ εγθξίζεθε κεηαμχ 

ησλ δχν κεξψλ. 

 

πλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγύπηνπ κε ηνλ Ύπαην Δθπξόζσπν ηεο ΔΔ 

 

Ζ αγγιφθσλε ηζηνζειίδα ηεο ε/θ Al-Ahram αλαθέξεηαη ζε δεκνζίεπκά ηεο ζηε ρζεζηλή 

ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ, Abdul-Fattah El-Sisi, κε ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ηεο 

ΔΔ, Josep Borrell, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην Κάηξν. ηε ζπλάληεζε ήηαλ επίζεο 

παξφληεο ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ, Sameh Shoukry, θαη ν επηθεθαιήο ηεο Απνζηνιήο ηεο ΔΔ ζηελ 

Αίγππην, Christian Berger. 

χκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο, Bassam Rady,  ν Πξφεδξνο El-Sisi 

ραηξέηηζε ηελ επίζθεςε ηνπ θ. Borrell, ζην πιαίζην ηνπ βάζνπο θαη ηεο δηάξθεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο πνιχκνξθεο ζρέζεηο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη ΔΔ, θαζψο θαη ησλ ηζρπξψλ 

δεζκψλ πνπ ελψλνπλ ηηο δχν πιεπξέο ππφ ην θσο ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζηηο δχν αθηέο ηεο 

Μεζνγείνπ. Δπηπιένλ, ε ΔΔ είλαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο θαη επελδπηηθφο εηαίξνο ηεο 

Αηγχπηνπ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Borrell εμήξε ηηο ηζηνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ΔΔ θαη Αηγχπηνπ, ηδίσο ππφ 

ην θσο ηνπ πνιηηηθνχ βάξνπο πνπ απνιακβάλεη ε Αίγππηνο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Σφληζε επίζεο φηη ν ξφινο ηεο Αηγχπηνπ σο ππιψλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή δηέξρεηαη κηα επαίζζεηε θάζε ζνβαξήο 

αλαηαξαρήο, θαζηζηά ηε ρψξα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ εηαίξν γηα ηελ ΔΔ. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Rady, ζηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη ΔΔ ζηνλ πνιηηηθφ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζε 

εθείλνλ ηεο αζθάιεηαο. 

Σέινο, νη θ.θ. El-Sisi θαη Borrell αληάιιαμαλ απφςεηο γηα ηελ θξίζε ζρεηηθά κε ην αηζηνπηθφ 

Φξάγκα Renaissance, κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν λα ηνλίδεη ηελ πξνζήισζε ηεο ρψξαο ηνπ ζηα 

δηθαηψκαηά ηεο επί ησλ πδάησλ [ηνπ Νείινπ] κέζα απφ ηελ επίηεπμε κηαο ηζνξξνπεκέλεο θαη 

λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο γηα ην θξάγκα, ε νπνία ζα εγγπάηαη μεθάζαξνπο θαλφλεο γηα 

ηελ πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζα ηθαλνπνηεί ηα θνηλά ζπκθέξνληα φισλ ησλ πιεπξψλ. 

 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Έθδνζε πξάζηλσλ νκνιόγσλ ηεο CIB αμίαο 65 εθαη. USD 

 

Ζ έθδνζε πξάζηλσλ νκνιφγσλ ηεο CIB 65 εθαη. USD ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηηήξεζεο, δήισζε ε Heba Abdellatif, επηθεθαιήο ησλ 

αγνξψλ θεθαιαίσλ ρξένπο ηεο CIB. Ζ CIB ζπλεξγάδεηαη κε ηελ International Finance 

Corporation (IFC) γηα ηελ έθδνζε ησλ πξψησλ πξάζηλσλ νκνιφγσλ ηεο Αηγχπηνπ κέζσ 

ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ην IFC ζε επέλδπζε 65 εθαηνκκπξίσλ USD  ζηελ 
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πξψηε δφζε ησλ πεληαεηψλ νκνιφγσλ. Δάλ επηηχρεη, ην IFC ζα αλεβάζεη ηελ επέλδπζή ζηα 100 

εθαηνκκχξηα USD, είπε ε Abdellatif ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην. Δλ ησ κεηαμχ, ε θπβέξλεζε 

εξγάδεηαη  γηα ηελ έθδνζε πξάζηλσλ νκνιφγσλ χςνπο 500 εθαηνκκπξίσλ USD ην2020-2021, 

δήισζε ν Βνεζφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ γηα ην ρξένο Khaled Abdel Rahman. 

17 ηξάπεδεο ζηελ Αίγππην αλαθέξνπλ ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε 18.565 δηο EGP ην εμάκελν 

2020 

πλνιηθά 17 ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά πέηπραλ ζπλδπαζκέλα θαζαξά 

θέξδε πεξίπνπ 18,656 δηζ. EGP ην πξψην εμάκελν (H1) ηνπ 2020. 

Οη θφβνη γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ παλδεκία(COVID-19) θαη ε πξνζθπγή ησλ 

ηξαπεδψλ ζε απμαλφκελεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα ζπλέρηζε λα αζθεί πίεζε ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ γηα ην δεχηεξν ζπλερφκελν ηξίκελν. Απηφ είρε αληίθηππν ζηα 

θέξδε ηνπο, παξά ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ. 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 17 ηξαπεδψλ, ε Γηεζλήο Δκπνξηθή Σξάπεδα - 

Αίγππηνο (CIB) θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε, κε ηα θέξδε λα θηάλνπλ ηα 5 δηο EGP. Σν QNB 

Alahli ήξζε ζηε δεχηεξε ζέζε κε 3,803 δηζ. EGP, ελψ ε Banque du Caire ήξζε ζηελ ηξίηε ζέζε 

κε θαζαξφ θέξδνο 1,770 δηζ. EGP. Μεηά απφ απηά, ε AlexBank ήξζε ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε 

θέξδε 1,369 δηζ. EGP, ελψ ε Σξάπεδα ηέγαζεο θαη Αλάπηπμεο (HDB) θαηέγξαςε 1 δηζ. EGP, 

ζηελ πέκπηε ζέζε. 

Νένο πξόεδξνο γηα ην ρξεκαηηζηήξην αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ ηεο Αηγύπηνπ  

Ο πξφεδξνο ηεο αξρήο εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ (IDTA) Ibrahim Ashmawy επηιέρζεθε λα εγεζεί 

ηνπ Egycomex, ηεο λέαο αξρήο αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ. Ο Ashmawy δήισζε φηη ηα 

δηαξζξσηηθά θαη δηνηθεηηθά πιαίζηα γηα ηελ αληαιιαγή είλαη έηνηκα θαη φηη έρεη ππνβιεζεί 

ζηνλ πξσζππνπξγφ ζρέδην λφκνπ πνπ δηέπεη ηελ αληαιιαγή. Ο ππνπξγφο εθνδηαζκνχ Aly El 

Moselhy απνθάιπςε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ έλαξμε ηεο λέαο αξρήο ηελ πεξαζκέλε 

Πέκπηε, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Σν κέιινλ ηεο εμαγνξάο ηεο VODAFONE Egypt από ηελ STC θξέκεηαη ζην θελό 

 

Σν Μλεκφλην πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Saudi Telecom Company (STC) θαη ηεο Vodafone 

International Group έιεμε απηή ηελ εβδνκάδα, ρσξίο ηειηθή ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηνπ 

κεξηδίνπ 55% ηεο ηειεπηαίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζηελ Αίγππην. Σν Μλεκφλην έιεμε, κεηά 

απφ νθηψ κήλεο ζπλνκηιηψλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά 

ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο θνξνλατνχ (COVID-19). 

Δλ ησ κεηαμχ, ε Telecom Egypt (TE), ε νπνία θαηέρεη ην 45% ηεο Vodafone Egypt, αλακέλεη 

επίζεο πεξαηηέξσ εμειίμεηο ζηελ θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο. Ζ ΣΔ αληηκεησπίδεη κηα επηινγή, κεηαμχ ηνπ εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα ή αλ ζα ππνβάιιεη ππνρξεσηηθή πξνζθνξά αγνξάο γηα ηηο κεηνρέο ηεο 

απφ ηνλ αγνξαζηή. Θα κπνξνχζε λα ην πξάμεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο λφκνπο 

φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Αηγχπηνπ (FRA). 

Ζ Mary Wael, αλαιχηξηα ηειεπηθνηλσληψλ ζην Pharos Holding, δήισζε φηη ελφςεη ηεο ιήμεο 

ηνπ Μλεκνλίνπ ρσξίο ηειηθή ζπκθσλία, ππάξρνπλ δχν πηζαλά ζελάξηα γηα ηε ζπκθσλία. Απηά 

ζα ιάβνπλ επίζεο ππφςε αλαθνξέο φηη νη δηεζλείο ηξάπεδεο εηνηκάδνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

ην πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα ηεο TE λα αγνξάζεη ην κεξίδην ηεο Vodafone International Group 

ζηε κνλάδα ηεο Αηγχπηνπ. 

Σν πξψην ζελάξην είλαη φηη ε TE ζα θάλεη κηα πξνζθνξά γηα λα αγνξάζεη ην κεξίδην 55% ηεο 

Vodafone International, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ή ρσξίο ζπλεξγάηεο. ε 

απηφ ην ζελάξην, είλαη πηζαλφ ε αμία ηεο πξνζθνξάο λα είλαη 20% έσο 40% κηθξφηεξε απφ ηελ 
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ηηκή ησλ 2,39 δηο $ ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο πνπ παξνπζίαζε ε STC. Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ ηνπ αληίθηππνπ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ ζηε 

δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, κε ηε Vodafone Egypt λα αλαθέξεη επίζεο αζζελέζηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη. Θα επεξεαζηεί επίζεο απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 

Vodafone International Group λα πνπιήζεη ηελ επηρείξεζή ηεο ζηελ Αίγππην, ηελ νπνία ζα 

έθαλε γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζην δίθηπν 5G. 

Σν άιιν ζελάξην, πξνζζέηεη ε Wael, ππφ ην θσο ηεο ιήμεο ηνπ κλεκνλίνπ, είλαη φηη ε TE 

κπνξεί λα κελ θάλεη θηλήζεηο, αιιά λα παξακείλεη επραξηζηεκέλε κε ην κεξίδην 45%, 

παξαθνινπζψληαο ηπρφλ λέεο πξνζθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

Ζ STC αλαθνίλσζε, ηελ Κπξηαθή, ην ηέινο ηνπ Μλεκνλίνπ ζρεηηθά κε ηελ εμαγνξά ηνπ 55% 

ηεο Vodafone Egypt. Γελ επηηεχρζεθε ζπκθσλία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, δήισζε ε STC. Δπίζεο ηελ 

Κπξηαθή, ε Vodafone Group αλαθνίλσζε ζε δήισζε φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ηα βήκαηα γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο δένπζαο επηκέιεηαο έρνπλ νινθιεξσζεί ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλή πψιεζε. 

Παξά ην ηέινο ηνπ κλεκνλίνπ, ε πνξεία ηεο ζπκθσλίαο δελ έρεη αθφκε απνθαζηζηεί. Ζ 

Vodafone International δήισζε φηη εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηεί δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο κε ηελ STC γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο. 

 

 

Ζ Delta Fertilizers θαιεί ζε Γηεζλή Γηαγσληζκό εηαηξείεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο  

 

Ο δηαγσληζκφο απνηειεί κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ λα 

αλαπηχμεη θαη λα κεηαξξπζκίζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο.  Ζ βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Delta 

Company, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη  κε ηελ ρεκηθή βηνκεραλία Holding Company, ππέβαιε 

έγγξαθν δηαγσληζκνχ γηα δηεζλείο εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηα ιηπάζκαηα. Σν έγγξαθν 

πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο Delta Company πνπ βξίζθνληαη ζην Daqahleya Governorate. Ζ θίλεζε 

απνηειεί επίζεο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ λα 

αλαπηχμεη θαη λα κεηαξξπζκίζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο, εηδηθά ζην ηερληθφ θνκκάηη ηνπο. 

Ζ εηαηξεία έρεη πξνζθαιέζεη δηεζλείο εηαηξείεο  πνπ εηδηθεχνληαη ζηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ 

λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο εληφο ηξηψλ κελψλ. ηε ζπλέρεηα, ε εηαηξεία πνπ ζα επηιεγεί  

ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηερληθέο κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξγνζηαζίσλ ακκσλίαο θαη 

κεζαλφιεο ηεο Delta. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηελ αηγππηηαθή εηαηξεία λα εθαξκφζεη ηα 

πξνηεηλφκελα έξγα, ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο βηνκεραληθέο ζπκβαιιφκελεο εηαηξείεο πνπ 

εηδηθεχνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Αλακέλεηαη κειέηε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

εκπνδίσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε απηφλ ηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα  ηεο 

βηνκεραλίαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην εξγνζηάζην ακκσλίαο ηεο Delta, ην νπνίν ηδξχζεθε πξηλ απφ 

40 ρξφληα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ παιαηφηεηαο, ην εξγνζηάζην θαηαλαιψλεη πςειά πνζνζηά 

ελέξγεηαο θαζηζηψληαο ην θνζηνβφξν θαη πεξηβαιινληηθά επηδήκην.  

 

Ζ εηαηξεία Thndr απνθηά άδεηα γηα ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο ρσξίο ρξέσζε πξνκήζεηαο 

 

Ζ εηαηξεία επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε ιχζεηο fintech, ψζηε λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο θεθαιαηαγνξάο. 

Ζ πιαηθφξκα εθθίλεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ, Thndr Securities Brokerage, έρεη ιάβεη 

έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή  (FRA) ηεο Αηγχπηνπ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη 

δξαζηεξηφηεηεο αγνξάο ηίηισλ. 

Ζ Thndr είλαη ε πξψηε εηαηξεία ζηε Μέζε Αλαηνιή πνπ αλαθνίλσζε ηελ παξνρή κεδεληθήο 

πξνκήζεηαο γηα ηελ ππεξεζία δηαπξαγκάηεπζεο ηίηισλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ κηαο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  

επηηξέπεη ζηνπο εκπφξνπο ζην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην (EGX) λα βιέπνπλ ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο θαη ηνπο δείθηεο κε κεδεληθφ θφζηνο. 
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Ζ εηαηξεία επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  (fintech), θαη  λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο 

θεθαιαηαγνξάο ηεο Αηγχπηνπ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε  απφ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο πεξηιακβάλεη κηα ζχκβαζε κε ηελ Αηγππηηαθή 

Δηαηξεία Γηάδνζεο Πιεξνθνξηψλ (EGID). Ζ ηειεπηαία  είλαη ε εγθεθξηκέλε αξρή γηα ηε 

δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην (EGX) ηεο  ρψξαο  γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα. 

«Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία θαη εηζάγνληαο κηα εχρξεζηε εθαξκνγή, ειπίδνπκε λα 

θαηαξγήζνπκε φια ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο, είηε δηεπθνιχλνληαο ηε 

δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ είηε κεηψλνληαο ην θφζηνο», δήισζε ν Saif Amr, 

ζπληδξπηήο ηεο Thndr. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Ζ Heliopolis Housing and Development Company (HHD) ζεκείσζε κείσζε ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ 0,9% ζε εηήζηα βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019-2020 

 

Ζ Heliopolis Housing and Development Company (HHD) ζεκείσζε κείσζε ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ 0,9% ζε εηήζηα βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019-2020θζάλνληαο ηα 

372,8 εθαη. EGP απφ 376,4 εθαη. EGP ην πξνεγνχκελν έηνο, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ 

Αηγππηηαθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ EGX. Οη αλαηαξαρέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ παλδεκία 

covid-19 θαη ε επηβξάδπλζε ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ νδήγεζαλ ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ 

ηεο εηαηξείαο θαηά 20% , θζάλνληαο ζηα 1,1 δηζ. EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν 

νηθνλνκηθφ έηνο ηεο HHD δηαξθεί απφ ηνλ Αχγνπζην έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 

Ζ Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) εηνηκάδεηαη λα αλαθηήζεη βηνκεραληθή γε από 

εηαηξείεο πνπ δελ ηεξνύλ ηηο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο 

 

Ζ αλάθηεζε γεο απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα νηθφπεδα δελ είλαη 

θάηη θαηλνχξγην, αιιά θαίλεηαη λα απμάλεηαη ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ covid. Οη εηαηξείεο πνπ 

επηζπκνχλ λα αλνίμνπλ θαηαζηήκαηα ζε θξαηηθέο βηνκεραληθέο δψλεο έρνπλ εθθξάζεη 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο γεο απφ ηε θπβέξλεζε, δήισζε ν πξφεδξνο ηεο έλσζεο 

επελδπηψλ ηεο έθηεο Οθησβξίνπ Mohamed Khamis Shaaban ζηελ εθεκεξίδα Enterprise ηνλ 

Ηνχλην. Δλψ ε θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη εμαγνξέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο, θαζψο νη 

βηνκήραλνη δελ πιεξνχζαλ ην 24κελν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγνζηαζίσλ 

ηνπο, νη εηαηξείεο ιέλε φηη έρνπλ ζηακαηήζεη ιφγσ έιιεηςεο βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Άιινη 

επελδπηέο δήισζαλ φηη ε θπβέξλεζε αγσλίζηεθε λα εθδψζεη άδεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα 

εξγνζηάζηα πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, κε ην IDA λα βάδεη δεθάδεο εξγνζηάζηα 

ζε ιίζηεο αλακνλήο. Σν IDA δελ επηβξαδχλεη ηηο πσιήζεηο γεο, θαη ζε εθζέζεηο ηνπ ππνδειψλεη 

φηη ζρεδηάδεη λα πξνζθέξεη 10 εθαη. µ2 βηνκεραληθήο γεο ην 2020-2021. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) πξνεηδνπνηεί ηνπο αγνξαζηέο 

αθηλήησλ ηεο Βφξεηαο Αθηήο λα νινθιεξψζνπλ ηα έξγα ηνπο εγθαίξσο, δήισζε ν Nasser 

Fawzy, επηθεθαιήο ηνπ εζληθνχ θέληξνπ ρσξνηαμίαο ηνπ Madbouly. Οη αγνξαζηέο πνπ δελ 

ελδηαθέξνληαη "πξέπεη λα αθήζνπλ απηήλ ηε γε ζην θξάηνο", πξνζζέηεη. Ζ θπβέξλεζε έρεη 

κεηαηνπίζεη ην ζηφρν ηεο απφ κηα παιηά πνιηηηθή πνπ γηα κηα δεθαεηία πξνσζνχζε ηελ 

αλάπηπμε εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, ζε κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δεκηνπξγία  λέσλ 

νινθιεξσκέλσλ πφιεσλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνηλώζε εκεξνκελίεο γηα ην ζπλέδξην EGYPS ην 2021 ζην 

Κάηξν 
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Ζ Αλψηαηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή Γηάζθεςε θαη Έθζεζε Πεηξειαίνπ ηεο 

Αηγχπηνπ (EGYPS 2021) αλαθνίλσζε φηη ην Πέκπην (5ν) ζπλέδξην θαη έθζεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 31 Μαΐνπ έσο ηηο 2 Ηνπλίνπ 2021 ζην Κάηξν. 

Τπφ απφ ην ζχλζεκα «Βφξεηα Αθξηθή θαη Μεζφγεηνο: Ζ θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ», ζηελ εθδήισζε ζα ζπκκεηάζρνπλ αξθεηνί ππνπξγνί πεηξειαίνπ θαη ελέξγεηαο, 

εγέηεο κεγάισλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ θαη εηδηθνί ηεο βηνκεραλίαο. 

Σελ εθδήισζε αλακέλεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ πεξίπνπ 35.000 ζπκκεηέρνληεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ 80 ρψξεο. Πάλσ απφ 500 εθζέηεο θαη 16 πεξίπηεξα ρσξψλ ζα ζπκκεηάζρνπλ 

επίζεο ζηε ζπλνδεπηηθή έθζεζε, θαζψο θαη 27 ηνπηθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο πεηξειαίνπ, 2.000 

εθπξφζσπνη θαη 300 νκηιεηέο ζε 80 ζπλεδξίεο. 

Ζ επηηξνπή, ε νπνία ζπλεδξίαζε κε βηληενδηάζθεςε ηελ Σεηάξηε κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγφ 

Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ Tarek El-Molla, δήισζε φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

πλεδξίνπ βγήθε κεηά απφ εθηεηακέλε αμηνιφγεζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ. Καζψο 

ζπλερίδεηαη ε παλδεκία (COVID-19), ν ρξφλνο παξέρεη ζηνπο δηεζλείο ζπκκεηέρνληεο 

αζθαιέζηεξεο ηαμηδησηηθέο επθαηξίεο, θαζψο θαη έλα θαηάιιειν πξφγξακκα γηα ζπλάληεζε θαη 

επηθνηλσλία. Ο El-Molla είπε φηη ην EGYPS έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Ο ππνπξγφο πξφζζεζε φηη 

απηή ε εθδήισζε ρξεζηκεχεη σο έλα εμαηξεηηθφ παξάζπξν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο 

βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. 

Σν ζπλέδξην ζηνρεχεη λα εληνπίζεη επελδπηηθέο θαη εηαηξηθέο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ σο έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ρξεζηκεχεη γηα 

λα ηνλίζεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Αίγππηνο ζηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. Ο El-Molla πξφζζεζε φηη ε Αίγππηνο έρεη γίλεη ην επίθεληξν 

ηεο δηεζλνχο πξνζνρήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ησλ ζεηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Απηά έρνπλ ελζαξξχλεη θαη 

αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ φζνλ αθνξά 

ηελ ζπλεξγαζία θαη ηηο επελδχζεηο ζηε ρψξα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Christopher Hudson, 

Πξφεδξνο ηεο DMG Events πνπ δηνξγαλψλεη ην ζπλέδξην, εμέθξαζε ηελ ραξά ηνπ λα 

θηινμελήζεη ηελ πέκπηε έθζεζε. Σφληζε φηη απηή ε έθζεζε δεκηνπξγήζεθε σο αλαζθφπεζε ησλ 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηδξπηή ηνπ 

Φφξνπκ γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

 

 

 

 

 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην ηεο Αηγύπηνπ ζπδεηά ηε ρξεκαηνδόηεζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ (waste to energy/ WTE) 

 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ Σξίηε 1/9/2020, ζπδεηήζεθε ην λέν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαη ε εμαζθάιηζε δηεζλνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

κεηαηξνπή απνβιήησλ ζε ελέξγεηα (WTE). 

πκκεηείραλ ζηηο ζπδεηήζεηο νη Τπνπξγνί: Πεξηβάιινληνο Γηαζκίλ Φνπάλη, Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο Rania Al-Mashat θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο Μαρκνχλη αραξάνπη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε θα Fouad είπε φηη ε ηερλνινγία WTE είλαη έλαο απφ ηνπο 

κεραληζκνχο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο απνβιήησλ θαη απνηεινχλ ην λέν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δμήγεζε φηη ηα εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο  κεηαηξέπνπλ  ηα απφβιεηα 

ζε νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη ελαιιαθηηθά θαχζηκα, θαζψο θαη ζε ελέξγεηα. 

Ζ ππνπξγφο ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο έρεη εκπεηξία ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε εξγνζηαζίσλ 

αλαθχθισζεο πνπ παξάγνπλ ιηπάζκαηα θαη ελαιιαθηηθά θαχζηκα. Πξφζζεζε φηη ην ππνπξγείν 

ηεο ζηνρεχεη λα θέξεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα εξγνζηάζηα 
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WTE, ζε ζπλεξγαζία κε αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηηο αηγππηηαθέο εηαηξείεο 

λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Σνλ πεξαζκέλν  Απξίιην, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο δεκνζίεπζε κηα πξφζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο γηα εγρψξηεο θαη δηεζλείο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Ζ ππνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania Al-Mashat είπε φηη ε ηερλνινγία WTE «ζα βνεζήζεη 

ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ζα παξέρεη κηα 

ελαιιαθηηθή πεγή θαζαξήο ελέξγεηαο θαη ζα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία παξέρνληαο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη απμάλνληαο ηελ απαζρφιεζε». 

Ο ππνπξγφο Al-Mashat δήηεζε ζπλάληεζε, ζην πιαίζην ηεο πιαηθφξκαο ησ λ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ ζην πιαίζην ηεο «Παγθφζκηαο εηαηξηθήο ζρέζεο γηα απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε» κεηαμχ 

πνιπκεξψλ θαη δηκεξψλ αλαπηπμηαθψλ εηαίξσλ. 

Ο φγθνο ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπκθσληψλ κε πνιπκεξείο θαη δηκεξείο αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο γηα 

πεξηβαιινληηθά έξγα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 238,2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαιχπηνληαο 

ηέζζεξα έξγα. Οξηζκέλνη αλαπηπμηαθνί εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζηα έξγα, ηδίσο ε Ηηαιία, ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε Agence Française de Développement (AFD), ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ε Γεξκαλία θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

ηηο 24 Απγνχζηνπ, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηεο Αηγχπηνπ ελέθξηλε ζρέδην λφκνπ πνπ 

ξπζκίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ο λφκνο νξίδεη φηη νη παξαγσγνί θαη νη εηαηξείεο πξέπεη 

λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο πξνο  αλαθχθισζε. 

Ζ Αίγππηνο εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο έλαλ λφκν πνπ ξπζκίδεη ηε ρξήζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ 

κίαο ρξήζεο, κε πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο . πλνιηθά, ην 25% ησλ εζφδσλ απφ ηνλ 

θφξν ελππφζεθσλ δαλείσλ πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ θάζε επαξρία δηαηίζεηαη γηα ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

Ζ Αίγππηνο ζα επηηύρεη απηάξθεηα ζε ληίδει θαη βελδίλε πνιύ ζύληνκα, δήισζε ν Osama 

Kamal, πξώελ Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ. 

 

Ο Kamal είπε φηη ε Αίγππηνο είρε κεγάιν ράζκα κεηαμχ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ην νπνίν 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ νηθνλνκία θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. Χζηφζν, ην θξάηνο θαηάθεξε λα 

γεθπξψζεη απηφ ην θελφ κέζσ αξθεηψλ λέσλ εμνξχμεσλ. 

ρνιηάδνληαο ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fatah Al Sisi θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Eni, Claudio Descalzi, ν Kamal ζεκείσζε φηη ε ηηαιηθή εηαηξεία 

είλαη ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ηεο Αηγχπηνπ θαη έρεη απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε 

πνιιά έξγα ζηελ Αίγππην, ηδίσο ζην νηθφπεδν Zohr, φπνπ ε γεψηξεζε έθηαζε πάλσ απφ 6.000 

ρηιηφκεηξα (km) ππνζαιάζζηα. 

 

Αγσγόο πεηξειαίνπ από ην Ηξάθ πξνο ηελ Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηνξδαλίαο. 

 

Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El Molla, έζεζε ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο 

αγσγνχ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ην Ηξάθ ζηελ Αίγππην θαη ηελ Ηνξδαλία ζε 

ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouly, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν δήηεκα πξνέθπςε ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ. 

Οη ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ πξσζππνπξγνχ 

Madbouly κε ππνπξγνχο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα πηζαλά ζρέδηα 

ελίζρπζεο ηεο θνηλήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ, Ηνξδαλίαο θαη Ηξάθ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηξηκεξή ζχλνδν θνξπθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηνξδαλία κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Αηγχπηηνπ πξνέδξνπ, Abdel Fattah Al-Sisi. 

 

Σν νηθόπεδν θπζηθνύ αεξίνπ Zohr παξάγεη πάλσ από 3 δηζ. θπβηθά θαη πξνζειθύεη 10,4 

δηζ. Γνιάξηα επελδύζεηο 
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Ζ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Zohr field μεπέξαζε ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα ηελ 

εκέξα (cfpd), απνηειψληαο ην 40% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ, φπσο 

απνθάιπςε ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El-Molla. 

Ζ Petro Shorouk Company θαηάθεξε λα θάλεη αξθεηέο γεσηξήζεηο ζηε λφηηα πεξηνρή ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη λα αξρίζεη ηελ άληιεζε, απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γεσηξήζεσλ ζε 

15.  

πλνιηθά 10,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ επελδπζεί ζηνλ ηνκέα απφ ηελ έλαξμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην νηθφπεδν Zohr έσο ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπλίνπ, φπσο δήισζαλ νη 

Πξφεδξνη ηεο Petro Shorouk Company θαη ηεο Petrobel, ππφ ηνλ ππνπξγφ πεηξειαίνπ Atef 

Hasan. 

Ζ ηξέρνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνπέδσλ ηεο Petrobel αλήιζε ζε πεξίπνπ 1 

εθαηνκκχξην βαξέιηα πεηξειαίνπ αλά εκέξα, ελψ ε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο ησλ 

νηθνπέδσλ έθηαζε πεξίπνπ 1,1 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ ηελ εκέξα θαη 

πεξίπνπ 70.000 βαξέιηα αξγνχ πεηξειαίνπ ηελ εκέξα. 

Καηά ην FY19 / 20, ε εκεξήζηα παξαγσγή ηεο εηαηξείαο έθηαζε ηα 12.000 βαξέιηα 

ζπκππθλσκέλνπ θαη 280.000 ηφλνπο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ (LPG). 

Δπηπιένλ, ε ρσξεηηθφηεηα παξαγσγήο ησλ ηεζζάξσλ γεσηξήζεσλ αεξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

λνηηνδπηηθφ νηθφπεδν έθηαζε ηα 415 εθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα. Ζ Petrobel έρεη επελδχζεη 720 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεηξειατθνχ 

αγσγνχ θαη ησλ γεσηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε θαη 

θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηά πεξηζζφηεξν απφ 50 εθαηνκκχξηα USD. 

 

Ζ Total Egypt ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ OLA Energy Egypt ζηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνύ 

ζηαζκνύ πεηξειαηνεηδώλ ηεο Alexandria Petroleum Products. 

 

Ζ Total Egypt θαη ε OLA Energy Egypt ππέγξαςαλ ζπκθσλία θνηλνπξαμίαο γηα απφ θνηλνχ 

ηδηνθηεζία, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία λένπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ 

Αιεμάλδξεηα. 

Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο Alexandria Petroleum Products (APPT) ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε δψλε 

πεηξειαίνπ Mex ζε νηθφπεδν 23.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη ζα έρεη αξρηθή ρσξεηηθφηεηα 

απνζήθεπζεο 10.000 θπβηθψλ κέηξσλ. Σν APPT ζα ρξεζηκεχζεη σο ην θχξην ζεκείν 

ηξνθνδνζίαο ηφζν ζηνπο πειάηεο φζν θαη ζηα πξαηήξηα θαπζίκσλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, θαζψο 

θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Αθηήο θαη ηνπ Βφξεηνπ Γέιηα. 

ε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα θχξηα δηπιηζηήξηα ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηελ πξνβιήηα 

πεηξειαηνεηδψλ, ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζα έρεη επίζεο πξφζβαζε ζην National Petroleum 

Pipeline Grid. 

ηελ αξρηθή ηνπ θάζε, ην APPT ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δεμακελέο βελδίλεο, δχν δεμακελέο 

πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνθφξν θνξηεγφ, θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2022. Ζ επέθηαζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο, 

θαη έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα επηηξέπεη ηε κέγηζηε επειημία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 

αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

«Ζ Total Egypt είλαη ππεξήθαλε πνπ επεθηείλεη ηνπο πφξνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε 

έλαλ λέν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, έλα θχξην ζεκείν εηζφδνπ ζηε 

Μεζφγεην», δήισζε ν Peyami Oven, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Total Egypt, «Σν APPT ζα 

ζπκπιεξψζεη ηνλ εθνδηαζκφ καδί κε ηνπο ππάξρνληεο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ζην Mostorod 

θαη ην Suez." 

Ο Oven πξφζζεζε φηη ην ηεξκαηηθφ ζα επηηξέςεη ζηελ Total Egypt λα αλαπηχμεη ηα ζρέδηα ηεο 

ζε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπνζεζίεο, αληηθαηνπηξίδνληαο ην φξακα ηεο εηαηξείαο λα 

εθπιεξψζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο 

πνηφηεηαο. 

Δίπε επίζεο, "Απηφ ην έξγν είλαη έλα λέν νξφζεκν ζηηο θηινδνμίεο ηεο εηαηξείαο λα αλαπηπρζεί 

θαη ζηε δέζκεπζή ηεο λα αλαπηχμεη ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ πεηξειαίνπ θαη λα απμήζεη ην 

κεξίδην ζηελ αγνξά." 
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Ο Πεηξειατθφο ηαζκφο Πξντφλησλ ζηελ Αιεμάλδξεηα είλαη κηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε πνπ 

εμαζθαιίδεη έλαλ αμηφπηζην θφκβν εθνδηαζκνχ γηα ηελ OLA Energy Egypt, επηηξέπνληάο ηεο 

λα εμππεξεηεί ην δίθηπν ιηαληθψλ ζηαζκψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηε Βφξεηα Αθηή 

θαη ην Βφξεην Γέιηα. 

«Σν έξγν αληηθαηνπηξίδεη ην φξακα ηνπ Οκίινπ Δλέξγεηαο ηεο OLA λα θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εκπφξνπο ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αθξηθή ζπλνιηθά», δήισζε ν Ahmed 

Elgembri, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο OLA Energy Egypt. 

 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

Ζ BADEA ζπδεηά ηελ ελίζρπζε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ θαη επελδύζεσλ ζηελ 

Αθξηθή 

 

Ζ ππνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ Rania Al-Mashat πξαγκαηνπνίεζε 

ζπδεηήζεηο κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Arab Bank for Economic Development in Africa 

(BADEA) Sidi Ould Tah ζρεηηθά κε ηνπο άμνλεο ηεο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζηήξημεο 

ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαη επελδχζεσλ. 

Οη δχν πιεπξέο επηθεληξψζεθαλ ζηηο εμαγσγέο ηαηξηθνχ πιηθνχ ζηελ αθξηθαληθή αγνξά θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη 

αηγππηηαθέο-αθξηθαληθέο ζρέζεηο. 

Ζ Τπνπξγφο, ε νπνία είλαη επίζεο εθπξφζσπνο ηεο Αηγχπηνπ ζηε BADEA, εμήγεζε φηη 

ζπδεηήζεθαλ ηξφπνη αλαδσνγφλεζεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζηελ αθξηθαληθή αγνξά, κε 

έκθαζε ζηηο εμαγσγέο ηαηξηθνχ πιηθνχ. Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ ππνζηήξημε ηεο αηγππηηαθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ  ελζάξξπλζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. 

πδεηήζεθαλ επίζεο  ηξφπνη γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ηερληθήο ππνζηήξημεο, θαη παξάιιεια ε παξνρή  πηζησηηθήο γξακκήο 

ζηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγηθψλ δξάζεσλ. 

Ζ ππνπξγφο Al-Mashat δήισζε φηη, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ BADEA, ε Αίγππηνο 

ζηνρεχεη ζηελ εδξαίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηκεξψλ ζρέζεψλ ηεο κε ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο, σο 

κέξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι-ίζη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ Αηγχπηνπ-Αθξηθήο, εηδηθά κε ηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ. 

Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αηγππηηαθψλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ ζε αθξηθαληθέο 

ρψξεο κέζσ ηεο παξνρήο πηζησηηθψλ νξίσλ θαη ηε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ ζε 

νιφθιεξε ηελ ήπεηξν. Ζ Αίγππηνο πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξάπεδαο γηα δξάζεηο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Tah δήισζε φηη ε ηξάπεδα δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

αξαβηθήο πεξηνρήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, ε ηξάπεδα παξείρε πηζησηηθφ φξην 50 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ζηελ Banque Misr, γηα λα ζηεξίμεη ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηελ αθξηθαληθή αγνξά. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε αθνξνχζε θπξίσο θάξκαθα, ιηπάζκαηα, ηξφθηκα, ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θαη 

πξντφληα πεηξειαίνπ. Ζ ηξάπεδα παξείρε επίζεο πηζησηηθφ φξην ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Μπνπξνχληη, αμίαο 10 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ην 2019 γηα ηελ εηζαγσγή αηγππηηαθψλ 

θαξκάθσλ. 

 

Ζ EDA εηζάγεη θίλεηξα γηα ηε ζηήξημε ησλ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

 

Ζ Αηγππηηαθή Αξρή Φαξκάθσλ (EDA) εηζήγαγε θίλεηξν γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο εμαγσγέο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ εγρψξηαο παξαγσγήο. 

Σν ζχζηεκα πξνζσξηλήο έγθξηζεο γηα  παξαγφκελα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηαηξηθά πιηθά 

επηηξέπεη ζηνπο παξαγσγνχο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ λα εμάγνπλ θάξκαθα ρσξίο λα ηα 

εγγξάςνπλ πξψηα ζηνλ ΔDΑ. 
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ηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο παξαγσγνχο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια πξνσζεί λέεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα. 

Απηφ ην θίλεηξν απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηεζλή αηγππηηαθή θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία 

(EIPICO), θαζψο νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 18% ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ. 

Σν θίλεηξν ζα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα απμήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο, ηδίσο κεηά ηνπο 

έκκεζνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεο λέαο 

παλδεκίαο θνξνλατνχ (COVID-19). 

 

Παξάηαζε ηξίκελεο απαγόξεπζεο ησλ εηζαγσγώλ δάραξεο πνπ επηβάιιεη ην Τπ. 

Δκπνξίνπ 

ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο απαγφξεπζε γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνζερνχο ηξηκήλνπ –έσο ηηο αξρέο επηεκβξίνπ- ηηο εηζαγσγέο ιεπθήο 

δάραξεο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηηο εηζαγσγέο δάραξεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε γηα 

ηε θαξκαθνβηνκεραλία, πνπ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο. χκθσλα κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζηηο 

3/9/2020, ε απαγφξεπζε εηζαγσγήο δάραξεο παξαηείλεηαη γηα άιινπο 3 κήλεο.  

 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 

Ζ Αίγππηνο επηζπκεί λα εληζρύζεη ηελ πεξηθεξεηαθή, δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηε 

βηνκεραληθή νινθιήξσζε 

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, θα Nevine Gamea, ε Αίγππηνο επηζπκεί 

λα εληζρχζεη ηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε βηνκεραληθήο 

νινθιήξσζεο ζε δηάθνξνπο θνξείο αλάπηπμεο. 

Ζ Gamea επηβεβαίσζε φηη απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

ηνπ ΟΖΔ (SDGs) σο κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Αηγχπηνπ 2030. 

Σα ζρφιηα ηεο ππνπξγνχ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ δηαδηθηπαθή 

παγθφζκηα ζχλνδν θνξπθήο κεηαπνίεζεο θαη βηνκεραλνπνίεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

ηξίηε θνξά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζχλζεκα «Globalisation: 

Towards Inclusive and Sustainable Global Value Chains», κίιεζε εμ νλφκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah Al-Sisi. 

Ζ Gamea αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κε πνιιέο αθξηθαληθέο ρψξεο, γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. 

Αλακέλεηαη φηη απηά ηα έξγα ζα ζπκβάινπλ ζηε ζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ 

θνηλνχ θαηαζθεπαζηηθνχ θηλήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. 

Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο ησλ 

ΖΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(UNIDO). Ζ θεηηλή δηάζθεςε θνξπθήο θηινμελεί 100 ζπκκεηέρνληεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

πνιηηηθνχο εγέηεο, Τπνπξγνχο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαη εγεηηθά ζηειέρε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ Gamea είπε φηη ε ζχλνδνο θνξπθήο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα ζπλαληεζνχλ 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, βηνκήραλνη θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ απφ φιν ηνλ θφζκν, κε 

ζθνπφ ηελ  αληαιιαγή ηδεψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Απηφ απνζθνπεί ζηε ζηήξημε ηνπ ξφινπ 

ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ζηνλ θαζνξηζκφ γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο. 

εκείσζε φηη, ε ζχλνδνο θνξπθήο ζηνρεχεη λα ξίμεη θσο ζηνλ ξφιν ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ Σέηαξηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα. ηφρνο ηνπ είλαη επίζεο λα ζπδεηήζεη ηελ ελίζρπζε ησλ παγθφζκησλ 

αιπζίδσλ αμίαο, ελψ ηαπηφρξνλα επαλαθέξεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

πεξίνδν κεηά ηνλ θνξνλντφ. 
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Ζ  ππνπξγφο επεζήκαλε φηη ηα πξνγξάκκαηα βηνκεραληθήο αλάπηπμεο πνπ πηνζέηεζε ε 

θπβέξλεζε ηεο Αηγχπηνπ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε πνιιψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ νξηζκέλσλ βηνκεραληθψλ 

ηνκέσλ, ηδίσο ηεο γεσξγίαο, ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ πιαζηηθψλ. 

Ζ Gamea επεζήκαλε φηη ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία κεηαμχ ησλ 

βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ζηνρεχνπλ ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα, ιφγσ ηνπ 

θεληξηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Μπνξεί επίζεο λα 

ζπκβάιιεη ζην άλνηγκα ηνπ δξφκνπ γηα ηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ ηεο βηνκεραλίαο ζε 

λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

Πξφζζεζε φηη ην θξάηνο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηηο πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο απηψλ ησλ 

ζρεδίσλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Απηφ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νινθιήξσζεο θαη ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

βησζηκφηεηα ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Gamea αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο κε ηελ 

Αίγππην (PCP) πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ UNIDO. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

βηψζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο βηνκεραληθήο πξνφδνπ, ελεξγνπνηψληαο ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζπλεξγαδφκελε κε φινπο ηνπο αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο θαη δηεζλείο 

εηαίξνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ βηνκεραληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ρξεζηκεχεη σο 

κνληέιν πνπ επηηξέπεη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα πξνσζήζνπλ ηηο βηνκεραλίεο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

 

Ζ Sinai Cement θαιεί ηνλ Τπνπξγό Βηνκεραλίαο λα επηιύζεη ηελ θξίζε ηνπ θιάδνπ 

Ο Tamer Magdy, Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Sinai Cement Company, θάιεζε ηελ ππνπξγφ 

Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ Nevine Gamea λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηζηκέληνπ. 

Ο Magdy θάιεζε ηελ Gamea λα θηλεζεί γξήγνξα γηα λα ζψζεη ηνλ θιάδν θαη λα εθαξκφζεη ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ Mostafa Madbouly. 

Κάιεζε επίζεο ηηο εηαηξείεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο λα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα 

ιάβνπλ ζνβαξά θαη γξήγνξα κέηξα γηα λα ζψζνπλ απηήλ ηε ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή βηνκεραλία 

απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη. 

Ο Magdy επεζήκαλε φηη ε εηαηξεία ηνπ αληηκεησπίδεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε απφ 

άιιεο εηαηξείεο ηζηκέληνπ ζηελ Αίγππην, δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ζηε 

ρεξζφλεζν ηνπ ηλά. Ζ ηνπνζεζία ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάιεο 

επηβαξχλζεηο γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζε. 

εκείσζε επίζεο φηη νη εηαηξείεο ηζηκέληνπ εξγάδνληαη επί ηνπ παξφληνο γηα λα παξέρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα γηα λα πιεξψλνπλ ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, αληί λα 

επηηπγράλνπλ θέξδε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ηνπ 

ηζηκέληνπ νθείινληαη ζην ζεκαληηθφ πιεφλαζκα παξαγσγήο θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην 

ράζκα 40% κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Απηφ ην κεγάιν θελφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ. 

Δθηφο απφ απηφ, ππάξρεη πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ησλ εμφδσλ ιαηνκείσλ, ηα νπνία ζρεδφλ εμαιείθνπλ ηπρφλ 

εμαγσγηθέο επθαηξίεο. ε απηφ πξνζηίζεληαη νη πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο ηζηκέληνπ ζηηο νπνίεο 

εμάγνπλ νη γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Αηγχπηνπ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ζηελ 

Αίγππην. 

Ο Magdy επαίλεζε ηηο νδεγίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε βηνκεραλία. Απηφ επηηεχρζεθε κε ην ζπληνληζκφ κε ηηο 

εηαηξείεο ηζηκέληνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζηα 

εξγνζηάζηα γηα πεξίνδν έμη κελψλ. 

Χζηφζν, εληφο ησλ ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο νδεγίαο απφ ηνλ πξσζππνπξγφ 

ηνλ Μάην, κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ νδεγηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ε Τπνπξγφο Gamea ζπλαληήζεθε ηνλ Ηνχλην κε 

εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο ηζηκέληνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε ππνπξγφο άθνπζε 
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άκεζα ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεληαη νη εηαηξείεο.  

 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Ο ηδησηηθόο ηνκέαο ηεο Αηγύπηνπ είλαη έηνηκνο λα ζπκκεηάζρεη ζηε κεηαηξνπή νρεκάησλ 

ζε CNG 

 

Ζ θπβέξλεζε μεθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή εζληθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Πξνέδξνπ Abdel Fattah Al-Sisi, γηα ηε κεηαηξνπή ησλ παιαηψλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε 

νρήκαηα ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ  (CNG), θαη λα ζηακαηήζεη ηελ αδεηνδφηεζε λέσλ 

απηνθηλήησλ κε βελδίλε. 

Πνιιέο ηνπηθέο εηαηξείεο επηδηψθνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο. 

Ο Amr Suleiman, πξφεδξνο ηεο Al-Amal Automotive Trading and Assembly Company, ν 

αληηπξφζσπνο ηεο Αηγχπηνπ γηα ηε Lada θαη ηε BYD, ηφληζε φηη ε πξσηνβνπιία κεηαηξνπήο  ζε 

CNG ζα σθειήζεη ηε ρψξα. Ζ αθζνλία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην θαη ην ρακειφηεξν 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ηα  απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη  κε CNG , ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε  

50% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε βελδίλεο. 

Ο Suleiman είπε φηη ε εηαηξεία ηνπ έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε εηαηξείεο ηηο θπζηθνχ αεξίνπ, 

Gastec θαη Cargas, γηα ηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε CNG, ζχκθσλα κε ηελ 

ελ ιφγσ πξσηνβνπιία. 

Ο Suleiman δήισζε φηη ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ αθνξνχζαλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κηθξψλ ιεσθνξείσλ 14 θαη 28 επηβαηψλ. 

Πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη θάλεη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ 

παξάγνπλ απηά ηα νρήκαηα, ηελ παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δπλαηφηεηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλάληεζε επηβεβαίσζαλ 

ηελ πξνζπκία ηνπο λα πινπνηήζνπλ ην έξγν. Χζηφζν, ην έξγν δελ έρεη θηάζεη ζην ζηάδην 

πινπνίεζεο . 

Ο Suleiman  θάιεζε ην θξάηνο λα παξάζρεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

κηα ζεηξά θηλήηξσλ θαη πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο παιαηψλ 

απηνθηλήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ ή λα κεηαηξέςνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ζε 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Ορήκαηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα εμνηθνλόκεζε 1.000 EGP ην κήλα γηα θάζε πνιίηε  

 

Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El Molla, δήισζε φηη ε ρξήζε θπζηθνχ 

αεξίνπ σο θαπζίκνπ ζα εμνηθνλνκήζεη πεξίπνπ 1.200 EGP κεληαίσο γηα θάζε πνιίηε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν 10 ιίηξα βελδίλεο 92 νθηαλίσλ αλά κήλα, ζχκθσλα κε δήισζε πνπ 

δεκνζηεχζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

Σφληζε φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ πεξίπνπ 825 EGP κεληαίσο εάλ 

ρξεζηκνπνηνχλ 10 ιίηξα βελδίλεο 80 νθηαλίσλ. Ο El Molla αλέθεξε φηη ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ αλά θπβηθφ κέηξν είλαη 3,5 EGP, ελψ ε ηηκή ηεο βελδίλεο είλαη 6,25 EGP αλά ιίηξν θαη ε 

ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ είλαη 7,5 EGP αλά ιίηξν. 

Απηφ απνθαζίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε επηθεθαιήο ηνλ πξσζππνπξγφ Mostafa 

Mabdouly γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνζπαζεηψλ κεηαηξνπήο νρεκάησλ ζε θπζηθφ αέξην αληί 

βελδίλεο, κε ηελ παξνπζία πνιιψλ ππνπξγείσλ. 

Ο El Molla πξφζζεζε φηη απηή ε ελέξγεηα ζα επηηξέςεη ζηνπο πνιίηεο λα εμαξγπξψζνπλ ην 

θφζηνο κεηαηξνπήο ζε πεξίνδν ηξηψλ έσο έμη κελψλ. Ο ππνπξγφο είπε φηη ηα λέα ζπζηήκαηα 

κεηαηξνπήο ππνζηεξίδνπλ θηλεηήξεο θαη απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζηε βέιηηζηε 

απφδνζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο, ν ππνπξγφο είπε φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πιεξσκέο 

εγθαηάζηαζεο κε κεδεληθφ επηηφθην. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Neveen Gamea, Τπνπξγφο 
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Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, δήισζε φηη ην ππνπξγείν ηεο εξγάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εζληθνπνίεζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξσηνβνπιίαο αληηθαηάζηαζεο παιαηψλ απηνθηλήησλ κε απηνθίλεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε επηά επαξρίεο σο πξψηε θάζε. Πξφζζεζε φηη απηή ε πξσηνβνπιία 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα κηθξά ιεσθνξεία θαη ηα ηαμί. 

Απφ άιιε πιεπξά, ν Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο, Μνράκελη Μφξζη, δήισζε φηη ην 

ππνπξγείν ηνπ άξρηζε λα κεηαηξέπεη δεκφζηα ιεσθνξεία κεηαθνξάο γηα λα ιεηηνπξγνχλ κε 

θπζηθφ αέξην ζην Κάηξν. Σφληζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ θαηαζθεπή θπιίλδξσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ ίδξπζε κνλάδαο παξαγσγήο θπιίλδξσλ ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(CNG). 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Ζ Αίγππηνο ηξίηνο θνξπθαίνο πξννξηζκόο γηα ηνπο Σζέρνπο ηνπξίζηεο 

 

Ζ Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη σο ν ηξίηνο θνξπθαίνο πξννξηζκφο αλάκεζα ζηνπο Σζέρνπο 

ηνπξίζηεο, πίζσ απφ ηελ Κξναηία θαη ηελ Διιάδα, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ Σνπξηζκνχ 

θαη Αξραηνηήησλ ηεο Αηγχπηνπ Khaled Al-Anani, ππνδέρζεθε πεξίπνπ 300.000 ηνπξίζηεο απφ 

ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία ην 2019. 

Ο Al-Anani πξφζζεζε φηη νη Σζέρνη επηζθέπηεο ζηελ Αίγππην ηαμηδεχνπλ θπξίσο ζηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα θαη ζηα λφηηα ηνπ ηλά. 

Σα ζρφιηα ηνπ ππνπξγνχ έγηλαλ θαηά ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο 

Σζερίαο, Πξάγα, γηα ηα εγθαίληα ηεο  έθζεζεο «Kings of the Sun».  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν Al-Anani εμέηαζε ηα  πξνιεπηηθά κέηξα πνπ έρεη  

εθαξκφζεη ε Αίγππηνο ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο (COVID-19) θαη ηφληζε πσο ζα επεξεάζνπλ 

ηελ επαλέλαξμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη ηνπξίζηεο θαη 

νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ηζερηθή πιεπξά επαίλεζε ηα πξνιεπηηθά κέηξα 

ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπο ειέγρνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο, γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη 

κπνξεί λα ζπλερηζηεί ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο.  

 

 

Ο Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ δηαιύεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ETAA, αλαιακβάλεη 

πξνζσξηλή επηηξνπή. 

Ο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ ηεο Αηγχπηνπ Khaled Al-Anani δηέιπζε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Έλσζεο Αηγππηηαθψλ Σαμηδησηηθψλ Πξαθηφξσλ (ETAA), θαη κηα πξνζσξηλή 

επηηξνπή ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ. 

Δθαξκφδνληαο δηθαζηηθή απφθαζε, ν Al-Anani εμέδσζε απφθαζε γηα ηελ αθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ETAA πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ην 2018. Ζ απφθαζε πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε πξνζσξηλήο επηηξνπήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ηεο ETAA, κε επηθεθαιήο ηνλ Nader Al-Beblawy θαη κε ηνπο Nora Ali, Karim 

Mohsen, Ahmed Ibrahim θαη Hisham Amin σο κέιε. 

Ζ επηηξνπή ζα αλαιάβεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο έλσζεο γηα 

πεξίνδν δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο ή έσο φηνπ δηεμαρζνχλ 

λέεο εθινγέο γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 



20 

 

ΟΤΓΑΝ 

 

Σν νπδάλ δήηεζε ζεκαληηθή ακεξηθαληθή ππνζηήξημε ζηελ νηθνλνκία ηνπ θαη ηελ 

θαηάξγεζή ηνπ από ηε ιίζηα ηξνκνθξαηίαο πξηλ από ηελ νκαινπνίεζε ησλ δηπισκαηηθώλ 

ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι.  

Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Μάηθι Πνκπέν βξέζεθε ζην Υαξηνχκ ζηηο 25 Απγνχζηνπ 

φπνπ έθαλε έθθιεζε γηα νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι. 

Ο Πξσζππνπξγφο ηνπ νπδάλ Υακληφθ είπε φηη δελ έρεη εληνιή λα ην θάλεη απηφ θαη δήηεζε, 

ζε δήισζε πνπ εθδφζεθε κεηά ηε ζπλάληεζε, ηελ δηαγξαθή ηνπ νπδάλ απφ ηε ιίζηα ησλ 

ΖΠΑ γηα ηελ ηξνκνθξαηία πνπ είρε ζπληαρζεί ην 1993 επί Κιίληνλ, θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι. 

 

Ο πιεζσξηζκόο ζην νπδάλ απεηιεί ηηο πσιήζεηο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Υαξηνύκ 

Ζ ηηκή ηνπ δνιαξίνπ ζηελ παξάιιειε αγνξά ηνπ Υαξηνχκ έθηαζε ρζεο ζε SDG240. Πνιιά 

θαηαζηήκαηα ζην Υαξηνχκ αλέθεξαλ φηη ζηακάηεζαλ λα πσινχλ πξντφληα ιφγσ ηνπ θφβνπ 

δεκηάw ιφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη έκπνξνη απέδσζαλ 

ηελ άλνδν ηνπ δνιαξίνπ ζε απμεκέλε δήηεζε γηα δνιάξηα θαη έιιεηςε πξνζθνξάο. 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ, έλα δνιάξην θφζηηζε SDG117 ζηελ παξάιιειε αγνξά. ηα κέζα Ηνπλίνπ 

ε αλεπίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ήηαλ SDG154. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ νπδάλ 

δηαηεξεί ηελ επίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε SDG55 γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο. 

Σν Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο DAL Food, πνπ ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο ηξνθίκσλ ζην νπδάλ, αλαθνίλσζε ρζεο ην βξάδπ φηη ζα ζηακαηήζεη ηελ πψιεζε 

θαη ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ κέρξη λεσηέξαο. 

Σν νκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ρζεο δηέζεζε πεξηζζφηεξα απφ 150 δηζεθαηνκκχξηα 

SDG ζηελ Πνιηηηθή Άκπλα γηα λα κεηξηάζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πιεκκπξψλ. Δπίζεο, δηέζεζε 

33 δηζεθαηνκκχξηα SDG ζην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

Ζ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Υέκπα Μνράκελη Αιί δήισζε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην Υαξηνχκ 

φηη ην ππνπξγείν έρεη ζέζεη επηά πξνηεξαηφηεηεο, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε επηβίσζε ηνπ 

ιανχ. Μέζσ ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο «My Commodity», πνπ θπθινθφξεζε ρζεο, ηα πξντφληα 

πξνζθέξνληαη ζε ηηκέο 20-30% ρακειφηεξεο απ’ φηη ζηελ αγνξά. Ζ ππνπξγφο αλαθνίλσζε 

επίζεο έλα πξφγξακκα νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 

20-30 % εληφο ελφο έηνπο. 

 

Ο ππνπξγόο άξδεπζεο θαη πδάηηλσλ πόξσλ ηεο Αηγύπηνπ επηζθέπηεηαη ην Νόηην νπδάλ 

Ο ππνπξγφο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ακπληέι Άηη έθηαζε ζην 

Νφηην νπδάλ, ηελ Σεηάξηε 9/9/2020, επηθεθαιήο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο. 

Ζ πςεινχ επηπέδνπ αηγππηηαθή αληηπξνζσπεία έθηαζε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο Juba, κεηά 

απφ πξφζθιεζε ηνπ νκφινγνπ ηνπ Abdel Aaty ζην Νφηην νπδάλ, Manawa Peter Gatkuoth, 

ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγείνπ. 

Ο Gatkuoth θαη νξηζκέλνη ππνπξγνί ηνπ Νφηηνπ νπδάλ δέρηεθαλ ηελ αηγππηηαθή 

αληηπξνζσπεία, παξνπζία πνιιψλ Αηγχπηησλ δηπισκαηψλ. Ο Abdel Aaty εμέθξαζε ηελ επηπρία 

ηνπ θαηά ηελ επίζθεςε ζην Νφηην νπδάλ θαη ηφληζε φηη πξνέξρεηαη απφ ηηο αδειθηθέο ζρέζεηο 

πνπ δεζκεχνπλ ηηο δχν ρψξεο. Σφληζε φηη νη θαιέο ζρέζεηο πνπ απνιάκβαλαλ νη δχν πιεπξέο 

επεθηείλνληαη ζε φια ηα πεδία, θαη φρη κφλν ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηελ άξδεπζε. Ο 

Gatkuoth εμέθξαζε ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζηελ Αίγππην γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ Νφηηνπ νπδάλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο άξδεπζεο. 

Ζ άθημε ηνπ Abdel Aaty ζπλέπεζε κε ηελ άθημε ελφο δεχηεξνπ αεξνπιάλνπ πνπ κεηέθεξε 

αηγππηηαθή βνήζεηα ζην Νφηην νπδάλ, ιφγσ ησλ πξφζθαησλ πιεκκπξψλ πνπ έπιεμαλ ηε 

ρψξα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Ζ βνήζεηα πεξηειάκβαλε κεγάιεο πνζφηεηεο θαξκάθσλ, 

απνιπκαληηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο εηδψλ γηα βξέθε. Ζ βνήζεηα 

έξρεηαη ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Αηγχπηνπ λα ζηεξίμεη ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο θαη λα 

εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο ηζηνξηθέο ζρέζεηο ηνπο. 


