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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-28/2/2021) 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Πξόγξακκα «Δθβηνκεράληζε 2030» 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (SDS) ηνπ Egypt Vision 2030, ε Αίγππηνο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ εθβηνκεράληζε. Ο 

ζηφρνο είλαη λα κπεη  ε ρψξα ζηε ιίζηα ησλ θνξπθαίσλ 30 βηνκεραληθψλ ρσξψλ εληφο δέθα εηψλ. Η 

θπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα λα παξάζρεη κηα ηζρπξή ππνδνκή θαη έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ αδεηψλ θαηαζθεπήο. Βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο αιιειεπηθάιπςεο κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ, ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη άιισλ παξφκνησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξνφδνπ ηνπ νξάκαηνο ηεο εθβηνκεράληζεο. 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ δηακνξθψλεη επί ηνπ παξφληνο κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε 

νξηζκέλσλ ζηφρσλ. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη πςεινί ζηφρνη γηα ηνλ φγθν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θαζνξηζκέλεο θαηαζθεπέο. ηηο 

ζπδεηήζεηο ηνπο ζην θνηλνβνχιην, νη λνκνζέηεο ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα ελζαξξπλζνχλ ηα επίπεδα 

επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ,  

ζηφρνο είλαη λα ππεξδηπιαζηαζηεί ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 23 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε 100 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Πξνέηξεςε λα επηθεληξσζεί ζηηο πην 

θεξδνθφξεο βηνκεραλίεο. «Γηα παξάδεηγκα», είπε, «ε Αίγππηνο παξάγεη 50.000 ηφλνπο κεηάιισλ 

ρχηεπζεο ελψ ε Γεξκαλία παξάγεη 5,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη ε ηηκή αλά 20.000 ηφλνπο έρεη απμεζεί 

ζε έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα». Πξνέηξεςε επίζεο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο βξψζηκσλ ειαίσλ, 

απφ ηα νπνία ε Αίγππηνο εηζάγεη ζήκεξα 1,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο κε θφζηνο 600 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα.  

Η ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εμαγσγψλ είλαη νη πςειφηεξεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

μεθίλεζε έλα εζληθφ πξφγξακκα γηα ηελ επέθηαζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ππνθαηάζηαζεο ησλ 

εηζαγσγψλ. ηελ αξρηθή ηνπ θάζε, ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε νξηζκέλα πξντφληα λα παξάγνληαη ζε 

επαξθείο πνζφηεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Σαπηφρξνλα, ην πνιηηηθφ 

φξακα απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζην έξγν ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, αιιά εηδηθά ζε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ε Αίγππηνο έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έηζη ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα φγθν εμαγσγψλ χςνπο 100 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Η θπβέξλεζε κειεηά επί ηνπ παξφληνο κηα πνηθηιία πξνηάζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ νκαιή ξνή ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ, εηδηθά πξνο 

ηηο αθξηθαληθέο αγνξέο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. «Σν ππνπξγείν έρεη πηνζεηήζεη έλα 

θηιφδνμν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ βηνκεραληθψλ δσλψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα», 

δήισζε πξφζθαηα ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea. «Δθηφο απφ 13 λέα 

βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε φιε ηε ρψξα, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 4.000 κνλάδεο παξαγσγήο πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο, πξνζηέζεθαλ επηά αθφκε ζπγθξνηήκαηα, πξνζθέξνληαο επηπιένλ 1.657 πιήξσο 

εμνπιηζκέλεο κνλάδεο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ.  

Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ ΓΝΣ Mahmoud Mohieldin πηζηεχεη φηη, ππφ ην πξίζκα ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
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ζηαζεξφηεηαο πνπ έρεη επηηχρεη ε ρψξα, ηελ νπνία καξηπξνχλ νη δηεζλείο θαηαηάμεηο θαη δείθηεο, ε 

Αίγππηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζεη κηα κεγάιε βηνκεραληθή βάζε.  

Η Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 2ε ζηηο επελδύζεηο ΓΙΣ ζηελ πεξηνρή MENA κε 10,3 δηο $  

Η Αίγππηνο έρεη επελδχζεη 10,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε έξγα δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ) 

απφ ην 1990, θαη έρεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηελ Αιγεξία ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA). Οη επελδχζεηο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ηέζζεξηο ηνκείο: ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην, ιηκάληα θαη έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Ωζηφζν, νη επελδχζεηο ΓΙΣ 

ζηελ πεξηνρή αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο, θαζψο ην επίπεδν ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνκήο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

ΜΔΝΑ. Δπηπιένλ, νη ηνκείο ΓΙΣ δηαθέξνπλ απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή, φπνπ νη ΓΙΣ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξγα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο, φπσο ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, 

γέθπξεο θαη απηνθηλεηφδξνκνη, θαζψο θαη λνζνθνκεία, ζρνιεία, θπιαθέο θαη θνηλσληθή ζηέγαζε. 

Αληίζεηα, νη ΓΙΣ ζηελ MENA πεξηνξίδνληαη ζπρλά ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο θαη έληαζεο 

ηερλνινγίαο, ηδίσο αεξνδξνκίσλ, αλεμάξηεησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

ΣΠΔ, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηα έξγα θνηλσληθήο ππνδνκήο. Γχν είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πίζσ απφ 

ηελ έιιεηςε ΓΙΣ ζε έλα επξχηεξν θάζκα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ MENA, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο ζηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

αλεπαξθνχο ηθαλφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Δλ κέζσ ησλ ηξερνπζψλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ επίζεο ηελ πεξηνρή MENA, νη ΓΙΣ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο ππνδνκψλ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξερνπζψλ ΓΙΣ κε 

βηψζηκα θαη πνιχ απαξαίηεηα έξγα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 
Νέα δεδνκέλα γηα ηελ δαλεηνδόηεζε ησλ SME’s 

Οη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη ηψξα λα απμήζνπλ ην κεξίδην ησλ ραξηνθπιαθίσλ δαλείσλ ηνπο γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο, δειαδή ζην 25%, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE). Η θίλεζε απηή κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ 

ρξεκαηνδφηεζε 117 δηζ. EGP γηα 120.000 MSME έσο ην ηέινο ηνπ 2022, δήισζε ε CBE. ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζα δηαηεζεί ην 10% ησλ ραξηνθπιαθίσλ δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ - ή πεξίπνπ 55 δηζ. 

EGP. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ επηπέδσλ θαηαλνκήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα αλαθέξνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο ζε ηξηκεληαία βάζε. Η νδεγία απνηειεί κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο CBE, πνπ μεθίλεζε ην 2019, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ΜΜΔ σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο. 

Σα πηζησηηθά απνηειέζκαηα ησλ MSME ζα αμηνινγεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια βαζκνιφγεζεο 

ζπκπεξηθνξάο, αληί γηα νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο CBE. Οη ηξάπεδεο ζα 

πξέπεη λα επηλνήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα βαζκνινγίαο ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν, λα είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δηαθνξεηηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη λα επαλεμεηάδεηαη ηαθηηθά. Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν γηα επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο εηήζηεο πσιήζεηο είλαη κηθξφηεξεο απφ 20 εθαη. EGP. 

Σα δάλεηα πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη κφλν ζε EGP. 



3 

 

Η Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ ρνξήγεζε δάλεηα ύςνπο 31 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζε MSME 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 

Η Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (ABE) δηέζεζε 31 δηζ. EGP ζε δάλεηα ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο (MSME) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο ABE Alaa 

Farouk. Ο Farouk είπε φηη ην 70% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ηεο ηξάπεδαο πξννξίδεηαη λα 

ππνζηεξίμεη θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ΜΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζε 

ζπλαθείο βηνκεραλίεο. Πξφζζεζε φηη ε ABE ζηνρεχεη λα γίλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ΜΜΔ θαη έρεη ζέζεη απηφλ ηνλ ζηφρν 

ζην επίθεληξν ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζρεδίσλ. 

Ο Φαξνχθ ηφληζε φηη ε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) πνπ ππνρξεψλεη ηηο 

ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε ΜΜΔ είλαη κηα ζεκαληηθή απφθαζε 

πνπ ζα δψζεη ηζρπξή ψζεζε ζηε ζηήξημε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Απηή ε απφθαζε 

αληηπξνζσπεχεη επίζεο κηα πξαγκαηηθή πινπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah Al-Sisi 

γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ MSME. Απηφ νθείιεηαη ηδηαίηεξα ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο. 

 

Η Αθξηθαληθή Σξάπεδα Δμαγσγώλ-Δηζαγσγώλ (Afreximbank) θαη ε Αθξηθαληθή Έλσζε 

Καηαζθεπαζηώλ Απηνθηλήησλ (AAAM) ππέγξαςαλ Μλεκόλην Καηαλόεζεο (MoU) γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ πξνώζεζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ Αθξηθή. 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ κλεκνλίνπ, ε Afreximbank θαη ε AAAM ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ αιπζίδσλ αμίαο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

θαηαζθεπή αιπζίδσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

παγθφζκησλ θαηαζθεπαζηψλ εμνπιηζκνχ νρεκάησλ (OEM), πξνκεζεπηψλ θαη ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ. 

Οη δχν νξγαληζκνί ζθνπεχνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηελ ραξηνγξάθεζε 

πηζαλψλ πεξηθεξεηαθψλ αιπζίδσλ αμίαο απηνθηλήησλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν ζε πεξηθεξεηαθέο 

ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ γηα 

πξνκήζεηα ζε ζπλαξκνινγεηέο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αθξηθαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ παξνρή 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε θνξείο ηεο βηνκεραλίαο ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο απηνθηλήησλ. Οη πηζαλέο 

παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ γξακκέο πίζησζεο, άκεζε ρξεκαηνδφηεζε, 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ρξεκαηνδφηεζε αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, εγγπήζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Σν κλεκφλην ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίμνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη ηε Γξακκαηεία AfCFTA, ηελ αλάπηπμε ζπλεθηηθψλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ 

θαη επεηξσηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ. 

Με κηα νινθιεξσκέλε αγνξά ππφ ηελ AfCFTA, θζελή εξγαζία, πινχην θπζηθψλ πφξσλ θαη κηα 

ζπλερψο απμαλφκελε κεζαία ηάμε, νη αθξηθαληθέο ρψξεο ζηξέθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηε ζηήξημε ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ ηνπο. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Afreximbank θαη ηεο 

AAAM ζα απνηειέζεη επθαηξία γηα ελδπλάκσζε ησλ θηινδνμηψλ ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ λα 

επαλεζηηάζνπλ ζηελ  εθβηνκεράληζε θαη ηελ πξνψζεζε εμαγσγψλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία 

πεξηθεξεηαθψλ αιπζίδσλ αμίαο. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

 
Οη δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο AfCFTA γηα ηνπο θαλόλεο πξνέιεπζεο ζα νινθιεξσζνύλ ηνλ πξνζερή 

Ινύλην 
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Καηά ηε δηάξθεηα δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Αηγππηηαθφ πκβνχιην 

Δμαγσγέσλ επίπισλ, ν  Ehab Fathy, επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο θαλφλσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο 

αθξηθαληθέο ρψξεο ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο επηζήκαλε φηη νη θαλφλεο έρνπλ 

νξηζηηθνπνηεζεί γηα πεξηζζφηεξα απφ ην 81% ησλ ζπλνιηθψλ πξντφλησλ. Ο Fathy πξφζζεζε φηη επί 

ηνπ παξφληνο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ην 18% -19% ησλ θαλφλσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε 

νξηζκέλα είδε εκπνξεπκάησλ πνπ δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί, δειαδή ςάξηα θαη νζηξαθνεηδή, δέξκαηα, 

ελδχκαηα, πθάζκαηα θαη απηνθίλεηα. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο: γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. θπηηθά θαη δσηθά έιαηα θαη ιίπε, 

παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο ή ςαξηνχ, δάραξε,  παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, θαπλά, 

βακβάθη, ξνχρα θαη πθάζκαηα. Όινη νη θαλφλεο γηα ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο μχινπ θαη επίπισλ 

έρνπλ νινθιεξσζεί, πξνζζέηνληαο φηη ηα εηζαγφκελα κέξε ηνπ πξντφληνο δελ ππεξβαίλνπλ ην 60% ηεο 

αμίαο ηνπ πξντφληνο. 

Η Noha Nofal, επηθεθαιήο πεξηθεξεηαθψλ ζπκθσληψλ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο 

Αηγχπηνπ, δήισζε φηη ην 82% ηνπ ηνκέα επίπισλ θαη πξντφλησλ μχινπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξψην 

θαηάινγν κε επαίζζεησλ πξντφλησλ θαη ζα απαιιάζζεηαη ζηαδηαθά απφ δαζκνχο γηα πεξίνδν πέληε 

εηψλ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο AfCFTA.Η Nofal επεζήκαλε φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο άξρηζε ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2021 ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο. εκείσζε φηη ηα εκπνξεχκαηα ρσξίζηεθαλ 

ζε ηξεηο θαηαιφγνπο, κε ηνλ πξψην θαηάινγν πνπ αθνξά κε επαίζζεηα εκπνξεχκαηα λα πεξηιακβάλεη 

ην 90% ησλ δαζκνινγηθψλ εηδψλ. Γηα απηά ηα πξντφληα ζα κεησζνχλ ζηαδηαθά νη δαζκνί εληφο  

πεξηφδνπ πέληε εηψλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 10 εηψλ γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Πξφζζεζε φηη ν δεχηεξνο θαηάινγνο γηα επαίζζεηα αγαζά πεξηιακβάλεη ην 7% ησλ δαζκνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ θαη αθνξά αγαζά πνπ νη ρψξεο ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο βηνκεραλίεο ηνπο. Η 

ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δαζκψλ ζα πάξεη πάλσ απφ 10 ρξφληα γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 13 

ρξφληα γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ο ηξίηνο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη εμαηξνχκελα 

εκπνξεχκαηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 3% ησλ δαζκνινγηθψλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο ζα 

επαλεμεηάδνληαη θάζε πέληε ρξφληα. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Η Δπξώπε ζα ιάβεη ην 1ν αηγππηηαθό θνξηίν πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

Η Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα εμαγάγεη ην πξψην θνξηίν πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΦΑ) απφ κηα 

εγθαηάζηαζε ζηε Νηακηέηα πξνο ηελ Δπξψπε. Σν LNG Tanker Golar Glacier έθηαζε ζην ιηκάλη ηεο 

Νηακηέηα γηα λα κεηαθέξεη ην πξψην θνξηίν απφ κηα εγθαηάζηαζε πνπ ήηαλ αδξαλήο γηα νθηψ ρξφληα. 

Η επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο Damietta θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ Idku, ησλ νπνίσλ νη 

εμαγσγέο απμήζεθαλ κεηά ηελ πηψζε  πέξπζη ιφγσ ηεο  παλδεκίαο, ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ αλαβίσζε 

ησλ εμαγσγψλ LNG ηεο Αηγχπηνπ. 

Η Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο γηα λα γίλεη ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο ηεο 

Δπξψπεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θάζε κεηάβαζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην θαη ν 

άλζξαθαο. 

Η Αίγππηνο δηεξεπλά ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ κε ηελ Παιαηζηίλε θαη ην 

Ιζξαήι ζην πιαίζην ηνπ EMGF 

Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ Σάξεθ Δι Μφια κεηέβε ζηε Ρακάια θαη 

ην Ιζξαήι, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μεζνγεηαθνχ 

Φφξνπκ γηα ην Αέξην (EMGF). Ο El-Molla ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ιζξαειηλφ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο Yuval 

Steinitz, θαη ζπκθψλεζαλ λα ζπλδέζνπλ ην πεδίν θπζηθνχ αεξίνπ Leviathan ηνπ Ιζξαήι κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (αηγππηηαθή LNG), κέζσ ππεξάθηηνπ 

αγσγνχ. Σφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ ησλ 
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Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2030 θαη ηεο παγθφζκηαο ζπκθσλίαο γηα ην θιίκα, γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίνπ έσο ην 2050. Καη νη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε ελεξγεηαθήο 

αλεμαξηεζίαο γηα ηνπο Παιαηζηηλίνπο κέζσ δηαθφξσλ έξγσλ, φπσο ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γάδαο, ε δεκηνπξγία ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζην Σδελίλ θαη ε 

πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζε παιαηζηηληαθέο πφιεηο. Οη αμησκαηνχρνη επαίλεζαλ ηε δηκεξή 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη 

ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο. Πξφζζεζαλ φηη ην EMGF βνεζά επίζεο ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηθεξεηαθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. 

Η Αίγππηνο ζηνρεχεη λα κεηαηξαπεί ζε πεξηθεξεηαθφ θφκβν θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ κνλάδσλ ΤΦΑ ζην Idku θαη ηεο Damietta, κέζσ ηεο εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ιζξαήι 

θαη ηελ Κχπξν θαη ηελ επαλεμαγσγή ηνπο ζε άιιεο αγνξέο. Σφζν ε Κχπξνο φζν θαη ην Ιζξαήι 

ρξεηάδνληαη ηελ Αίγππην, θαζψο δηαζέηεη ήδε νιφθιεξε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή. 

Η Αίγππηνο ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα πξόνδν ζηνλ ππξεληθό αθνπιηζκό 

Ο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Sameh Shoukry, ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνλ αθνπιηζκφ ζηε Γελεχε, ηφληζε ηελ αλάγθε λα ζεκεησζεί κεγαιχηεξε πξφνδνο ζηνλ 

ππξεληθφ αθνπιηζκφ. Ο νχθξπ θάιεζε ηα θξάηε κε ππξεληθά φπια λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο γηα ηελ πιήξε δέζκεπζή ηνπο ζηε πλζήθε γηα ηε κε δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ (NPT). Ο 

ππνπξγφο εμέηαζε ηηο πξνζπάζεηεο ππξεληθνχ αθνπιηζκνχ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Σφληζε επίζεο ηε 

ζεκαζία ηεο δέζκεπζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα ππνζηεξίμεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία δψλεο ρσξίο ππξεληθά φπια ζηελ πεξηνρή. Ο Shoukry επεζήκαλε ηελ επηηπρία ηεο πξψηεο 

ζπλφδνπ ηεο δηάζθεςεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δεκηνπξγία δψλεο ρσξίο ππξεληθά φπια θαη 

άιισλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Η Αίγππηνο είλαη πξφζπκε λα ζπλερίζεη λα 

ζπκκεηέρεη επνηθνδνκεηηθά θαη ελεξγά ζηε δηάζθεςε αθνπιηζκνχ θαη επηζπκεί λα ζπλεηζθέξεη 

πεξαηηέξσ ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο αηδέληαο αθνπιηζκνχ. 

Ο πξέζβεο Ahmed Ehab Gamal El-Din, κφληκνο εθπξφζσπνο ηεο Αηγχπηνπ ζηα Ηλσκέλα Έζλε θαη ζε 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηε Γελεχε, δήισζε φηη ε νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ απνηειεί 

απφδεημε ηεο επηζπκίαο ηεο Αηγχπηνπ λα ζπκκεηάζρεη απνηειεζκαηηθά ζην έξγν ηεο Γηάζθεςεο. 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 
«2020 Africa Tech Venture Capital» 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο έθζεζεο κε ηίηιν «2020 Africa Tech Venture Capital» πνπ εθδφζεθε απφ 

ηελ Partech Partners, ε νπνία θπθινθφξεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021, ην Κέληξν Πιεξνθνξηψλ θαη 

Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (IDSC) δεκνζίεπζε έλα γξάθεκα πνπ δείρλεη 

φηη ε Αίγππηνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο Αθξηθήο ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκθσληψλ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ ηερλνινγία ζε λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ην 2020. Η Αίγππηνο ζεκείσζε άλνδν 83% 

κε 86 ζπκθσλίεο, θαη αθνινπζεί απφ ε Νφηηνο Αθξηθή κε 72 ζπκθσλίεο θαη ε Νηγεξία κε 71 

ζπκθσλίεο. Η Αίγππηνο θαηέιαβε επίζεο ηελ 3ε ζέζε ζηνλ ζπλνιηθφ φγθν ζπκθσληψλ κε επελδχζεηο 

χςνπο 269 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, κεηά ηε Νηγεξία θαη ηελ Κέλπα. Η Αίγππηνο απέθηεζε επίζεο ην 

28% ησλ επελδχζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ηνκέα fintech ηεο επείξνπ, αμίαο πεξίπνπ 21,8 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, θαζψο θαη ην 50% ησλ επελδχζεσλ ζε logistics, θαηλνηνκία θαη εθπαίδεπζε. 

Η αμία ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πγείαο αλήιζε ζε πεξίπνπ 55 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, αθνινπζνχκελε απφ ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ κε επελδχζεηο 42 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Γηαβάζηε νιφθιεξε ηελ Έθζεζε: https://cdn-website.partechpartners.com/media/documents/2021-

02_Partech_Africa-2020_Africa_Tech_VC_Report_1.pdf  

 

https://cdn-website.partechpartners.com/media/documents/2021-02_Partech_Africa-2020_Africa_Tech_VC_Report_1.pdf
https://cdn-website.partechpartners.com/media/documents/2021-02_Partech_Africa-2020_Africa_Tech_VC_Report_1.pdf
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
Ο έληνλνο αληαγσληζκόο θαη ν μεπεξαζκέλνο εμνπιηζκόο απεηιεί κε θιείζηκν νξηζκέλεο γξακκέο 

παξαγσγήο ηζηκέληνπ 

Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα θάπνηεο εηαηξείεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ έρνπλ ζεκεηψζεη δηαδνρηθέο 

απψιεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Tarek Talaat, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Misr Cement Company (Qena). 

ε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηελ Σεηάξηε, ν Talaat δήισζε φηη ε αγνξά ηζηκέληνπ ζηελ Αίγππην ζεκείσζε 

ειαθξά κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαηά 5,7% θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν 2020, ε εγρψξηα 

αγνξά ηζηκέληνπ θαηέγξαςε πσιήζεηο 45,9 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ζε ζχγθξηζε κε 48,7 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ην 2019. Πξφζζεζε φηη ε ηνπηθή βηνκεραλία ηζηκέληνπ ππνθέξεη απφ επηδείλσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία ρξφληα, θαζψο ππάξρεη θελφ κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, 

ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ εξγνζηαζίσλ θηάλεη πεξίπνπ ηνπο 78 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο, ελψ 

ππάξρεη πιεφλαζκα ζηελ παξαγσγή άλσ ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο. Η Misr Cement Qena ζεκείσζε αχμεζε ζηα θαζαξά θέξδε θαηά 34,4%, θηάλνληαο ηα 

47,38 εθαηνκκχξηα EGP ην 2020, ζε ζχγθξηζε κε 35,2 εθαηνκκχξηα EGP ην 2019, ζεκείσζε ν Talaat. 

Η εηαηξεία αχμεζε επηηπρψο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ζε 23 εθαηνκκχξηα EGP ην 2020, ζε ζχγθξηζε κε 

16,45 εθαηνκκχξηα EGP ην πξνεγνχκελν έηνο. Δίπε επίζεο φηη ηα ζπλνιηθά ρξέε κεηψζεθαλ απφ 

485,3 εθαη. EGP ην 2019, ζε 444,5 εθαη. EGP ην 2020 θαη φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή απμήζεθαλ θαηά 

34,9%, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Η Αίγππηνο πξνζρσξεί επίζεκα ζηελ Customs Convention on the International Transport of 

Goods (TIR Convention) 

Ο Al-Sisi, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, επηθχξσζε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ελέθξηλε ηελ πξνζρψξεζε ηεο Αηγχπηνπ ζηελ ηεισλεηαθή ζχκβαζε γηα ηηο 

δηεζλείο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ππφ θάιπςε δειηίσλ TIR (ζχκβαζε TIR), πνπ ππνγξάθεθε ζηε 

Γελεχε ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 1975, θαζψο θαη ηελ δήισζε ζρεηηθά κε ηηο επηθπιάμεηο ζηηο παξαγξάθνπο 

2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 57 ηεο ζπκθσλίαο. 

Η χκβαζε TIR ζεζπίδεη έλα δηεζλέο ζχζηεκα ηεισλεηαθήο δηακεηαθφκηζεο εκπνξεπκάησλ κε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ: ζε ζθξαγηζκέλα νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα απφ ην 

ηεισλείν αλαρψξεζεο ζε κηα ρψξα πξνο ην ηεισλείν πξννξηζκνχ ζε άιιε ρψξα, ρσξίο λα απαηηνχληαη 

εθηεηακέλνη θαη ρξνλνβφξνη ζπλνξηαθνί έιεγρνη ζηα ελδηάκεζα ζχλνξα ελψ, ηαπηφρξνλα, παξέρεη ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα θαη εγγπήζεηο. 

 

ΟΤΓΑΝ 

 
Πνηθίιεο νη αληηδξάζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην νπδάλ 

Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο δπλάκεηο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αιιαγήο, Adel Khalaf Allah, ελεκέξσζε φηη νη ππνπξγνί νηθνλνκίαο ηεο θπβέξλεζεο δελ ελεκέξσζαλ 

ηελ θπβεξλεηηθή ζπκκαρία γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηπρφλ ηακεηαθψλ απνζεκάησλ απφ ην ζθιεξφ 

λφκηζκα κέρξη λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Ο αμησκαηνχρνο ηεο FFC 

ζεψξεζε ηελ θίλεζε σο «άικα ζην ζθνηάδη» θαη ππνηαγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, 

ηεο νπνίαο ε νκάδα παξαηεξεηψλ ζα επηζθεθζεί ην νπδάλ ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ. Ο Khalaf Αllah 

ηφληζε φηη ε απφθαζε ζπληζηά παξάθακςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021, ν νπνίνο ελέθξηλε αχμεζε 
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ηεο ηζνηηκίαο εληφο εχξνπο 1%, ελψ ε απφθαζε ζα ξίμεη ηελ αλάπηπμε ζην -4%, εθηφο απφ ηελ αχμεζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε επίπεδα ξεθφξ.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δζληθνχ Κφκκαηνο Umma θαη ν βνεζφο επηθεθαιήο ηνπ 

θφκκαηνο, Siddiq al-Sadiq al-Mahdi, ηφληζαλ φηη ε επηηπρία ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ πνπ πηνζέηεζε ε Σξάπεδα ηνπ νπδάλ εμαξηάηαη απφ κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία 

κεηαξξχζκηζεο. Δίπε φηη εάλ δελ γίλνπλ νη απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, ν ζηφρνο ηεο πξνζέιθπζεο 

εκβαζκάησλ απφ ηνπο νκνγελείο δελ ζα επηηεπρζεί, επεηδή ε δηαδηθαζία θεξδνζθνπίαο ζα ζπλερίζεη λα 

απμάλεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σφληζε φηη κεηαμχ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε 

κεηαξξχζκηζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ν έιεγρνο, ε παξαθνινχζεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 

επηδφζεσλ, θαζψο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα θαη ε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζε απηφλ. Κάιεζε γηα κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θέξδε ρξπζνχ 

θαη εμαγσγψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

Η πξεζβεία ησλ ΗΠΑ ζην Υαξηνχκ ραηξέηηζε ηελ απφθαζε ηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο λα 

ειεπζεξψζεη ηε ζνπδαληθή ιίξα. "Απηή ε απφθαζε αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο 

θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ αληίθηππν ηεο δηεζλνχο βνήζεηαο. Η απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ζα βνεζήζεη 

επίζεο ηηο ζνπδαληθέο εηαηξείεο θαη ζα απμήζεη ηηο δηεζλείο επελδχζεηο, θαζψο ηφζν νη εγρψξηεο φζν 

θαη νη μέλεο εηαηξείεο δελ ζα αληηκεησπίζνπλ πιένλ δπζθνιίεο λα θάλνπλ επηρεηξήζεηο ζην νπδάλ 

ιφγσ ηεο δηπιήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο". 

Ο επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΟΗΔ ζην νπδάλ ραξαθηήξηζε ηελ απφθαζε λα ελνπνηήζεη ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία σο ζαξξαιέα, ε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ζα πξνζειθχζεη μέλε ππνζηήξημε θαη 

ζα εληζρχζεη ηηο επελδχζεηο. Δμήγεζε φηη ε απφθαζε δείρλεη επίζεο φηη νη κεηαβαηηθέο αξρέο κπνξνχλ 

λα θαηαιήμνπλ ζε ζπλαίλεζε θαη λα ιάβνπλ δχζθνιεο απνθάζεηο θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ. 

Η Παγθφζκηα Σξάπεδα ραηξέηηζε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ λα ελνπνηήζεη ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Ο δηεπζπληήο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο David 

Malpass είπε φηη ε θίλεζε ζπκβάιιεη ζηε δηεπζέηεζε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο 

ζην νπδάλ.  

Πξνβιέςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο: Ο νηθνλνκηθφο εκπεηξνγλψκνλαο, 

θαζεγεηήο Υαζάλ Μπαζίξ, δεζκεχηεθε γηα ηελ επηηπρία ησλ λέσλ κέηξσλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ζπλαιιάγκαηνο κέζσ επηρνξεγήζεσλ, 

δαλείσλ θαη έθηαθηεο βνήζεηαο. Γηεπθξίληζε φηη ε έιιεηςε ζπλαιιάγκαηνο ζα νδεγήζεη ζε κεγάια 

πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. ε ζπλέληεπμή ηνπ ζην ξαδηφθσλν Radio Dabanga , ν 

θαζεγεηήο Υαζάλ Μπαζίξ ηφληζε φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ ζα ζηαζεξνπνηεζεί 

θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο, επεηδή ε θπβέξλεζε δελ ζα αγνξάζεη 

ζπλάιιαγκα απφ ηελ παξάιιειε αγνξά. Δμήγεζε φηη ε έιιεηςε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε 

έιιεηςε ειέγρνπ ζηα ηδξχκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζπλάιιαγκα ζα νδεγήζνπλ ζε έλαλ αγψλα 

κεηαμχ ηεο επίζεκεο θαη ηεο παξάιιειεο αγνξάο. 

Σξαπεδηθέο κεηαθνξέο θαη αύμεζε ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην νπδάλ 

Οη ζνπδαληθέο ηξάπεδεο θπθινθφξεζαλ εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζθιεξφ λφκηζκα, κεηά απφ 

εθζηξαηείεο γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο. ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ, ην νπδάλ 

αλαθνίλσζε κηα επηαπιάζηα ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο ιίξαο ζηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα, ηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο 

παξάιιειεο αγνξέο. Η Σξάπεδα ηνπ Υαξηνχκ αλαθνίλσζε ην πεξαζκέλν άββαην: "Οη ζπλνιηθέο 

αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα ζπλαιιάγκαηνο κέζσ ηεο ηξάπεδαο έθηαζαλ ηα 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα". 

Δπηζήκαλε φηη απηέο νη αγνξέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 21 Φεβξνπαξίνπ έσο 25 

Φεβξνπαξίνπ. Οη εξγαδφκελνη ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο δήισζαλ φηη ηα πνζά πνπ θπθινθφξεζαλ ζε 

ζπλάιιαγκα εθηηκψληαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
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24 Κίλεηξα γηα ηνπο νπδαλνύο κεηαλάζηεο:  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Αξρήο Απνδήκσλ απνθάιπςε (24) θίλεηξα γηα ηνπο νκνγελείο θαη αλέθεξε 

φηη νη νπδαλνί ζην εμσηεξηθφ ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ απφθαζε απειεπζέξσζεο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο έλαληη ηεο ιίξαο. Ο Terab είπε φηη έλα παθέην θηλήηξσλ γηα ηνπο 

νπδαλνχο κεηαλάζηεο ζα αλαθνηλσζεί ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηελ Σξάπεδα ηνπ νπδάλ ηελ εξρφκελε 

Γεπηέξα θαη δηεπθξίληζε φηη νη αλακελφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ (24) θίλεηξα 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο ησλ νπνίσλ ην 90% έρεη εγθξηζεί. 

Η Αίγππηνο εγθξίλεη ην αίηεκα ηνπ νπδάλ γηα δηεζλνπνίεζε ηεο ππόζεζεο GERD: 

Η Αίγππηνο δήισζε ηελ Σεηάξηε φηη ελέθξηλε κηα πξφηαζε ηνπ νπδάλ γηα δηεζλνπνίεζε ηεο 

δηαηηεζίαο ζε κηα καθξφρξνλε δηακάρε κε ηελ Αηζηνπία ζρεηηθά κε ην θξάγκα πνπ ρηίδεη ε Αληίο 

Ακπέκπα ζηνλ Μπιε Νείιν. Ο Αηγχπηηνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Sameh Shoukry δήισζε φηη ην Κάηξν 

ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ελφο «δηεζλνχο θνπαξηέηνπ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΗΠΑ, ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, καδί κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο GERD. Η 

δηακάρε επηθεληξψλεηαη ζην πφζηκν λεξφ πνπ ζα απειεπζεξψζεη ε Αηζηνπία θαηάληε (downstream) αλ 

παξνπζηαζηεί πνιπεηήο μεξαζία θαη πψο νη ηξεηο ρψξεο ζα δηεπζεηήζνπλ ηπρφλ κειινληηθέο δηαθνξέο. 

Η Αίγππηνο θαη ην νπδάλ απαηηνχλ επίζεο κηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ πιήξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, ελψ ε Αηζηνπία επηκέλεη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 


