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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-31/10/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε φηη ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ 

απμήζεθε ζηα 123,49 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζην ηέινο Ινπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 111,29 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην Μάξηην 2020, αχμεζε πεξίπνπ 12,2%. Τν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο 

ρψξαο ηνλ Ινχλην 2020 απμήζεθε επίζεο θαηά 14,79% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ινχλην ηνπ 2019 

φηαλ έθηαζε ηα 108,7 δηζ. Γνιάξηα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
πλέληεπμε ηνπ Αηγύπηηνπ Πξέζβε ζηελ Διιάδα ζηελ δηαδηθηπαθή αγγιηθή έθδνζε ηεο 

αηγππηηαθήο εθεκεξίδαο Al Ahram 

Τν βάζνο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο δελ πεξηνξίδεηαη ζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

δεηήκαηα, αιιά ζχκθσλα κε ηνλ πξέζβε ηεο Αηγχπηνπ ζηελ Διιάδα, Ismail Khairat, επεθηείλεηαη θαη 

ζηελ πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία, ε νπνία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Η ζπκθσλία γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ 

θαη Διιάδαο, ε νπνία ππεγξάθε ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ Καΐξνπ θαη ηεο Αζήλαο. 

Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 αλήιζε ζε 

πεξίπνπ 1,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, εθ ησλ νπνίσλ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αλέξρνληαη ζε 842 

εθαηνκκχξηα επξψ, αχμεζε 32% ζε ζρέζε κε ην 2018. Οη εηζαγσγέο είλαη πεξίπνπ 942 εθαηνκκχξηα 

επξψ, κε κείσζε 18 ηνηο εθαηφ. Τν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηψζεθε ζηα 100 εθαηνκκχξηα 

επξψ, ζε ζχγθξηζε κε 500 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2018. Όζνλ αθνξά ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο, απηά είλαη ιαραληθά, θξνχηα, εζπεξηδνεηδή θαη ρεκηθά. Οη ζεκαληηθφηεξεο εηζαγσγέο είλαη 

ηα ηξφθηκα, ν θαπλφο θαη ηα ιάδηα. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα ην 

2019 έθηαζε ηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2019, ελψ ν φγθνο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην 

πεξίπνπ 149 ειιεληθψλ εηαηξεηψλ μεπέξαζε ηα 600 εθαηνκκχξηα επξψ, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

Αξρή Δπελδχζεσλ. Απηέο νη επελδχζεηο δηαθέξνπλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ, ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θαη ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Τψξα, εξγαδφκαζηε γηα ηελ αχμεζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ηε ζηήξημε θνηλψλ επελδχζεσλ. 

Ο ζηφρνο ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ ην 2014 ήηαλ 

ε θαζηέξσζε ελφο κεραληζκνχ πνπ ζπλδπάδεη πεξηνδηθά ηηο πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ 

εγεηψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθά ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο. Σηνρεχεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο 

γεσξγίαο, ησλ επελδχζεσλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ιηκέλσλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

άιισλ. Απφ ην 2014 έσο ην 2019, νη επηά ηξηκεξείο ζπλφδνπο θνξπθήο θαηάθεξαλ λα ζπλάςνπλ 

ζπκθσλίεο θαη ππνγξαθή κλεκνλίσλ θαηαλφεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ν 

ηνπξηζκφο, ε εθπαίδεπζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ θνηλνχ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην Borg Al-Arab γηα ζπλεξγαζία 

ζηελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ. Δπί ηνπ παξφληνο, αμησκαηνχρνη ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζπδεηνχλ ηελ 

πινπνίεζε δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ Αηγχπηνπ, Κχπξνπ θαη Κξήηεο. 

Όιε ε ζπλέληεπμε ζην: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/388718/Egypt/Politics-

/INTERVIEW-Demarcation-agreement-paves-way-for-deve.aspx  

Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αηγύπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ COVID-19 ππεξβαίλεη ηηο 

πξνζδνθίεο  

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/388718/Egypt/Politics-/INTERVIEW-Demarcation-agreement-paves-way-for-deve.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/388718/Egypt/Politics-/INTERVIEW-Demarcation-agreement-paves-way-for-deve.aspx
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Η απφδνζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο, 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΓΝΤ). Η επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο πεξηγξάθεθε 

ιεπηνκεξψο ζην Financial Monitor and Outlook for the World Economy Report γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2020. Η έθζεζε αληηθαηνπηξίδεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηεο Αηγχπηνπ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία εθηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Η 

θπβέξλεζε αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή θαηαλνκήο ηνπ 2% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 

(ΑΔγρΠ) γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνκέσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ παλδεκία. Απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ άκβιπλζε ηνπ ζνθ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζηεξίδεη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Τν ΓΝΤ αλακέλεη φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα 

αλαθάκςεη γξήγνξα κεζνπξφζεζκα.  

Ο γεληθφο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαηέγξαςε  αξρηθφ πιεφλαζκα 100 εθαηνκκπξίσλ EGP θαηά ην 

πξψην ηξίκελν  ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θνξνλατνχ. 

Απηφ εμαζθάιηζε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηνκέα πγείαο, παξάιιεια κε ηηο αλάγθεο 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ νξγάλσλ ηεο ρψξαο, ελψ ηαπηφρξνλα αχμεζε ζεκαληηθά ηηο θπβεξλεηηθέο 

επελδχζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πιήξσζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 

ησλ εζφδσλ έθηαζε ζην 18,4% θαηά ηελ πεξίνδν απφ Ινχιην έσο Σεπηέκβξην 2020, παξά ηηο 

ζπλερηδφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, ν 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ έθηαζε ην 11%, ιφγσ: ηεο αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ, 

ηελ παξνρή επηδνκάησλ, ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηηο απμεκέλεο δαπάλεο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, ε νπνία έθηαζε ηα 3,2 ρξφληα ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2020, αληί 1,3 εηψλ ηνλ Ινχλην ηνπ 2013 θαη πεξίπνπ 1,8 ρξφληα ηνλ Ινχλην ηνπ 2014. 

Αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 3,8 ρξφληα έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2021. 

Πξώηε αηγππηηαθή βπζνθόξνο ζηελ ζάιαζζα ησλ Κάησ Υσξώλ 

Ωο κέξνο κηαο ζχκβαζεο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο ηνπ Σνπέδ θαη ηεο 

Οιιαλδηθήο  IHC γηα ηελ θαζέιθπζε δχν βπζνθφξσλ, ε Αίγππηνο εγθαηλίαζε ηελ πξψηε βπζνθφξν 

ζηηο Κάησ Φψξεο, πνπ ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε ζηε Μέζε Αλαηνιή. Η ηειεηή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην λαππεγείν Krimpen ηεο νιιαλδηθήο λαππεγηθήο εηαηξείαο Royal IHC, παξαθνινχζεζαλ ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο Gerben Eggink θαη ν Αηγχπηηνο πξέζβεο ζηελ Οιιαλδία Φαηέκ 

Ακπληέι Γθνάλη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο, ε βπζνθφξνο Hussein Tantawi θαηέβεθε ζην λεξφ, 

ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηεο. Η βπζνθφξνο ζα δνθηκαζηεί ζηε ζπλέρεηα ζε πξνβιήηα αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο ησλ Κάησ Φσξψλ. 

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Υξεκαηνδόηεζε «πξάζηλσλ» έξγσλ από θξαηηθά νκόινγα 

Πέληε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ έξγα έρνπλ πξνβιεθζεί λα ιάβνπλ 500 εθαηνκκχξηα USD πνπ ζα 

πξνέιζνπλ απφ ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ 750 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, φπσο αλέθεξε ε 

ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο Γηαζκίλ Φνπάλη. Τα έξγα αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ πδάησλ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαη επηιέρζεθαλ απφ κηα καθξά ιίζηα 41 έξγσλ. Τα ππφινηπα 250 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηεο έθδνζεο ζα δηνρεηεπζνχλ ζε άιια έξγα απφ ηε ιίζηα. Τα έξγα επηιέρζεθαλ 

κε βάζε ηνπο δείθηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. 

Η Παγθφζκηα Τξάπεδα έρεη ξφιν ζπκβνχινπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ρξεκάησλ απφ ηελ πψιεζε. 

Η πξψηε έθδνζε πξάζηλσλ νκνιφγσλ ηεο Αηγχπηνπ είρε ππεξθαηαλεκεζεί 5 θνξέο, κε πξνζθνξέο 3,7 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη θαζαξφ πνζφ 750 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Τα πεληαεηή νκφινγα κε 

απφδνζε 5,2% είλαη εηζεγκέλα ζην Φξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζηελ 
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Αγνξά Βηψζηκσλ Οκνιφγσλ καδί κε  άιια 240 απφ πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο. Η πξνζθνξά 

απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πψιεζε ηνπ  καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο, κε ζηφρν λα απνηειέζεη ην 52% ηνπ 

δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο έσο ην 2022. 

    

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 
Η CBE πξέπεη λα επηηαρύλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ Αίγππην 

Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) ζα πξέπεη λα επηηαρχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζε θαζνξηζκέλνπο ηνκείο, ζχκθσλα κε έθθιεζε ηνπ Junior Business Association 

(EJB). Τν EJB θάιεζε επίζεο ηελ CBE θαη ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο λα ππνζηεξίμνπλ θαηλνηφκεο 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ςεθηαθνχ λνκίζκαηνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εγγπψληαη ηελ εμάιεηςε 

ηεο θνξνδηαθπγήο, ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 160 δηζεθαηνκκχξηα EGP εηεζίσο. Τφληζε επίζεο φηη κηα 

ηέηνηα ελέξγεηα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε ζχληαμε λέαο λνκνζεζίαο γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ 

απφ ηε ρξήζε ςεθηαθνχ λνκίζκαηνο. Υπνγξάκκηζε επίζεο ηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο ηεο δεκηνπξγίαο 

ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ηνκείο κέζσ κηαο εηαηξηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

Σα Ακεξηθαληθά Δπηκειεηήξηα ζηελ Αίγππην, ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν ζπκθσλνύλ ζηελ 

πξνώζεζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο ΗΠΑ 

Τα γξαθεία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (AmCham) ζηελ Κχπξν θαη ηελ Αίγππην, 

θαη ην Διιελνακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Διιάδα, ππέγξαςαλ Μλεκφλην Σπλεξγαζίαο 

(ΜΣ) γηα θνηλή ζπλεξγαζία. Τν κλεκφλην ζπκθσλίαο ζα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο θαη ησλ ΗΠΑ. Η ηειεηή 

ππνγξαθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνέδξσλ ησλ ηξηψλ 

αληίζηνηρσλ επηκειεηεξίσλ, καδί κε ηνπο Πξέζβεηο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αηγχπηνπ ζηηο 

ηξεηο ρψξεο. Τν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ησλ ΗΠΑ, AmCham, εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ 

Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Πξντζηάκελν Γηεζλψλ Υπνζέζεσλ, Myron Brilliant. Τν κλεκφλην πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην γηα θνηλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηξηψλ νξγαληζκψλ AmCham, δεδνκέλνπ 

ησλ θνηλψλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο θνηλνηήησλ. 

Θα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο. Οη ηξεηο νξγαληζκνί ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ ηαθηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ αγνξά, ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αληηπξνζσπείεο, γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΗΠΑ θαη άιισλ εηαηξεηψλ-κειψλ ζηηο ρψξεο ηνπο. Δπηπιένλ,  ζα πξνζθέξεηαη 

ππνζηήξημε ζηα κέιε θάζε AmCham φηαλ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα ηνπ άιινπ γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο. Δθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξεηο ρψξεο ζα ιάβνπλ επίζεο βνήζεηα απφ ηηο ηξεηο 

ρψξεο γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ηξεηο νξγαληζκνί ζα 

εξγαζηνχλ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ, ζεκηλαξίσλ, εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη 

ζπλεδξίσλ ζηελ πεξηνρή θαη ελδερνκέλσο ζηηο ΗΠΑ. Απηφ  ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ, 

ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο γεληθά. Θα πξνζθέξνπλ επίζεο ακνηβαία βνήζεηα γηα 

ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα επελδχζεηο, επηρεηξεκαηηθέο θαη 

ηερληθέο ζπλεξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ έξγσλ ζε θαζεκία απφ ηηο ρψξεο. 
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Σειεπηαίεο εμειίμεηο γηα ην ππό θαηαζθεπή Μεγάιν Αηζηνπηθό Φξάγκα ηεο Αλαγέλλεζεο 

(GERD) 

Ο Ύπαηνο Δθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Josep Borrell δήηεζε ηελ επαλάιεςε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά κε ην Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζπκθσλία γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο. "Μηα ζπκθσλία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

GERD είλαη εθηθηή απφ ηελ Αηζηνπία, ην Σνπδάλ θαη ηελ Αίγππην", δήισζε ν Μπφξει. "Τψξα είλαη ε 

ψξα γηα δξάζε θαη φρη γηα αχμεζε ηεο έληαζεο", πξφζζεζε. Τφληζε φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο Νφηηαο 

Αθξηθήο, θαη ηνπ λπλ πξνέδξνπ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, λα θέξνπλ ηα κέξε ζε ζπλελλφεζε κε 

δηαπξαγκάηεπζε, έρνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο ΔΔ. Δίπε επίζεο φηη ε ΔΔ "πξνζβιέπεη ζηελ 

επαλάιεςε θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπλνκηιηψλ". 

Η δήισζε ηνπ Μπφξει έξρεηαη ιίγν αθφηνπ ν Πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ Τξακπ δήισζε φηη "Δίλαη κηα πνιχ 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε επεηδή ε Αίγππηνο δελ ζα κπνξεί λα δήζεη έηζη", πξνζζέηνληαο φηη "ε Αίγππηνο 

ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη λα αλαηηλάμεη ην θξάγκα." Μηα κέξα κεηά ηε δήισζε ηνπ Τξακπ, ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο Αηζηνπίαο Ακπέη Αρκέλη δήισζε φηη ε Αηζηνπία "δελ ζα ππνθχςεη ζε επηζέζεηο 

νπνηνπδήπνηε είδνπο". Η Αηζηνπία θάιεζε ην Σάββαην ηνλ ακεξηθαλφ πξέζβε γηα «ππνθίλεζε 

πνιέκνπ» κεηαμχ ηεο Αηζηνπίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν Τξακπ. Σε κηα ηειενπηηθή 

ζπλέληεπμε ζην Sky News Arabia, ν ππνπξγφο Υδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ 

Μνράκελη Ακπληέι-Άηηη Σάηλη δήισζε φηη ε Αηζηνπία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνηπρία επίηεπμεο 

ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο κε ηηο ρψξεο ηνπ Νείινπ «Αίγππην θαη Σνπδάλ» ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππφ - Καηαζθεπή Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) θαη ηελ πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο.  

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζθεςεο Cairo Water Week, ν Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔ ζηελ Αίγππην, 

Christian Berger, δήισζε: «Η Δβδνκάδα Νεξνχ ηνπ Καΐξνπ (CWW) είλαη κηα ζεκαληηθή πιαηθφξκα 

πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηεο Αηγχπηνπ σο πεξηθεξεηαθνχ θφκβνπ γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ θαη αληαιιαγή γλψζεσλ. Ήηαλ ραξά κνπ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ πνιηηηθφ δηάινγν πςεινχ 

επηπέδνπ πνπ δηεμήρζε κε ηηο αηγππηηαθέο αξρέο, ηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Φφξνπκ Γηαθπβέξλεζεο θαη Δπηρεηξήζεσλ Υδάησλ 

ΔΔ-UfM-Αίγππηνο ». 

Η Αθξηθαληθή Έλσζε δεηά ηελ επαλάιεςε ησλ ζπλνκηιηώλ GERD 

Οη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ θαη Άξδεπζεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Αίγππην, ην Σνπδάλ θαη ηελ Αηζηνπία 

ζα ζπλαληεζνχλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ επαλάιεςε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ακθηιεγφκελν 

θξάγκα ηεο Αηζηνπίαο. Οη ζπλνκηιίεο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο 

Έλσζεο (ΑΔ), ε νπνία έρεη εκπιαθεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε πξνεγνχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ. Η ΑΔ απνθάζηζε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ GERD ζα επαλαιεθζνχλ, επίζεο ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο, κεηά απφ δηάιεηκκα επηά εβδνκάδσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Νφηηαο Αθξηθήο Cyril 

Ramaphosa. 

Τν αηγππηηαθφ Υπνπξγείν Υδαηηθψλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο είρε πξνεγνπκέλσο αλαθνηλψζεη φηη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ GERD είραλ δηαθνπεί θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Σνπδάλ, ιφγσ ηεο απνηπρίαο 

επίιπζεο ζεκείσλ δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Η Αίγππηνο θαη ην Σνπδάλ δεηνχλ κηα λνκηθή 

δεζκεπηηθή ζπκθσλία πνπ λα πεξηιακβάλεη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ην θξάγκα ηεο Αηζηνπίαο, θαζψο 

θαη ηνπο θαλφλεο πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη έλαλ κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ. Τφζν ε 

Αίγππηνο φζν θαη ην Σνπδάλ θνβνχληαη επίζεο ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάγκαηνο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζε 

κηα ελεξγή γεσινγηθή πεξηνρή πνπ ην ζέηεη ζε θίλδπλν ζεηζκψλ ή καδηθψλ πιεκκπξψλ. 

Σειεπηαίεο εμειίμεηο γηα ην θξάγκα Grand Renaissance 
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Η Αίγππηνο, ε Αηζηνπία θαη ην Σνπδάλ ελδερνκέλσο λα έρνπλ ζρέδην ζπκθσλίαο γηα ηελ 

πιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο Grand Renaissance κέζα ζε κηα εβδνκάδα. Τν 

Σνπδάλ, ην νπνίν πξνήδξεπζε ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεζνιάβεζεο 

ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο πνπ επαλαιήθζεθαλ κεηά απφ δηαθνπή επηά εβδνκάδσλ, 

αλακέλεηαη λα ζηείιεη επίζεκε πξφζθιεζε ζε ηερληθέο νκάδεο απφ ηηο ηξεηο ρψξεο, αλέθεξε 

ην ππνπξγείν Άξδεπζεο ζε δήισζε. Τν Κάηξν θαη ην Φαξηνχκ ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα «λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία», ν Πξφεδξνο 

Ακπληέι Φαηάρ Δι Σίζη θαη ν επηθεθαιήο ηνπ κεηαβαηηθνχ Σπκβνπιίνπ Κπξηαξρίαο ηνπ 

Σνπδάλ Ακπληέι Φαηάρ αι-Μπνπξράλ ζπκθψλεζαλ ζε μερσξηζηή ζπλάληεζε ηελ Τξίηε. Τα 

κέιε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο ηεο Αηζηνπίαο δήισζαλ φηη νη ζπλνκηιίεο ζα ζπλερηζηνχλ 

κε κηα «γεληθή θαηαλφεζε» επίκαρσλ ζεκάησλ θαη φηη ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ζα επηηεπρζεί 

ζπκθσλία. 

Η Αίγππηνο ζα δεκηνπξγήζεη έλα ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ ζα ζπλδέεη ην Αζνπάλ κε ην 

Νφηην Γνπάληη Φάιθα ζην Σνπδάλ ζχκθσλα κε έλα κλεκφλην πνπ ππέγξαςε ν ππνπξγφο 

Μεηαθνξψλ Κακέι Δι Βατδάξ ζε κηα εηθνληθή ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ ηνπ Σνπδάλ Φαζίκ 

Ικπλ Ανπθ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ ππνπξγείνπ. Τν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ θνηλνχ θαη 

απφ ηηο δχν ρψξεο, θαζψο θαη απφ ην Τακείν Κνπβέηη γηα ηελ Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε. 

Οη ππνπξγνί ζπδήηεζαλ επίζεο έλα πηζαλφ νδηθφ έξγν πνπ ζπλδέεη ηελ Αίγππην θαη ην Τζαλη 

κέζσ ηνπ Σνπδάλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκεχζεη σο πχιε γηα ην εκπφξην κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη 

άιισλ αθξηθαληθψλ εζλψλ, θαζψο θαη γηα ηελ εζληθή νδφ Κάηξν-Κέηπ Τάνπλ, ε νπνία 

πξφθεηηαη λα πεξάζεη απφ ελλέα ρψξεο. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Η Saudi Aramco αλαζηέιιεη ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην 

Η Saudi Aramco ελεκέξσζε ηελ Αηγππηηαθή Γεληθή Πεηξειατθή Δηαηξεία (EGPC), ηελ θξαηηθή 

εηαηξεία πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ φηη ζα ζηακαηήζεη ηελ πξνκήζεηα 

δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην, δήισζε θπβεξλεηηθφο αμησκαηνχρνο ζην Reuters 

ηε Γεπηέξα. "Η Aramco ελεκέξσζε ην EGPC ζηηο αξρέο ηνπ κήλα γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα 

πξνκεζεχζεη ηελ Αίγππην κε απνζηνιέο πεηξειαηνεηδψλ", δήισζε ν αμησκαηνχρνο, ρσξίο λα δψζεη 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ αλαζηνιή ή έλαλ ιφγν. 

Οη έκπνξνη είπαλ ζην Reuters ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα φηη ε Αίγππηνο δελ έιαβε ρνξεγήζεηο 

πεηξειαίνπ ηνλ Οθηψβξην απφ ηε Σανπδηθή Αξαβία, αλαγθάδνληαο ηνλ θξαηηθφ αγνξαζηή πεηξειαίνπ 

λα απμήζεη γξήγνξα ηηο πξνζθνξέο αθφκε θαη ελ κέζσ ζνβαξήο έιιεηςεο δνιαξίνπ θαη απμαλφκελσλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηνπο παξαγσγνχο πεηξειαίνπ. Τν EGPC ζρεδηάδεη λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξα απφ 500 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα πξνθεξχμεη 

νξηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπηθή θαηαλάισζε. 

 

Η Αίγππηνο ζηνρεύεη λα απμήζεη ζε 60% ην πνζνζηό παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έσο ην 2035 

Ο ππνπξγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ, Mohamed Shaker, 

αλαθνίλσζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ επηδηψθεη λα απμήζεη ζε 60% έσο ην 2035ην πνζνζηφ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Η αχμεζε απνηειεί κέξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ 

ην ππνπξγείν ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο. Η λέα πξφηαζε ζα ππνβιεζεί 

πξνο έγθξηζε ζην Αλψηαην Σπκβνχιην Δλέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ηεο Siemens ζηελ Αίγππην έρνπλ πιένλ θηάζεη ην 60,5% ηεο απφδνζεο. Απηφ ζπλέβαιε 

ζηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε 1,3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζηε ρψξα, 

γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ εληφο έμη εηψλ. Δπίζεο, 
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βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζπλεξγαζία κε ηε Siemens γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδαο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

ρσξεηηθφηεηαο 500 MW, πνπ αλακέλεηαη ζχληνκα λα μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηαζκνχ πξηλ απφ 

ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η θπβέξλεζε δηαπξαγκαηεχεηαη επί ηνπ παξφληνο κε μέλνπο επελδπηέο 

γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο κε ρσξεηηθφηεηα 2.000 MW, ηα νπνία ζα παξάμνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. Τα λέα έξγα 

πνπ βξίζθνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

απφ έξγα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε 6.000 MW, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 20% ησλ αλαγθψλ 

ηεο Αηγχπηνπ. 

πλέδξην γηα ηηο ΑΠΔ δηνξγαλώλεη ην Γεξκαλό-αξαβηθό Δπηκειεηήξην ζηελ Αίγππην  

Με ηελ επθαηξία ηνπ εξρνκνχ ηεο Γεξκαληθήο Αληηπξνζσπείαο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, 

ην Γεξκαλφ-Αξαβηθφ Δπηκειεηήξην Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ (GACIC) δηνξγαλψλεη ηε 10ε 

Αηγππηηφ-Γεξκαληθή Ηκέξα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο γεξκαληθήο 

πξσηνβνπιίαο ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ «ελεξγεηαθέο ιχζεηο - θαηαζθεπαζκέλεο ζηε Γεξκαλία» απφ ην 

Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο. 

Οη ελαξθηήξηεο νκηιίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα γίλνπλ απφ ηνπο: 

 Mr. Emad Ghaly, GACIC Chairman and CEO of Siemens Egypt 

 H.E. Cyrill Nunn, Ambassador of the Federal Republic of Germany 

 Eng. Gaber Desouki/Chairman of the Board of Directors of the Egyptian Electricity Holding 

Co. on behalf of H.E. Dr. Mohamed Shaker, Minister of Electricity and Renewable Energy 

Τν ζπλέδξην ζα επηθεληξσζεί ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο ζηελ Αίγππην. Σηφρνο ηεο εθδήισζεο είλαη λα γλσξίζνπλ νη αξκφδηνη θνξείο ηελ 

αληηπξνζσπεία ησλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηερλνινγηθέο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Μεηά ην ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαληήζεηο B2B. 

Η αληηπξνζσπεία απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νθηψ γεξκαληθέο εηαηξείεο: 2G Energietechnik 

GmbH, BayWa r.e Solar Projects GmbH, INTEC Engineering GmbH, SenerTec Center Sachsen e.K., 

Skytron energy GmbH, SMA Solar Technology θαη T Dock International GmbH 

Μεηά ηε ζπλερηδφκελε ππνζηήξημε ηεο GACIC γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε, θαη κεηά ηελ επηηπρία πνιιψλ πξνεγνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ 

γηα ηελ αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα, ε GACIC πξνζβιέπεη ζηε ζπλέρηζε ηεο απνζηνιήο ηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε φισλ ησλ πηζαλψλ επθαηξηψλ επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γεξκαληθψλ θαη 

Αηγππηηαθψλ εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ζηελ Αίγππην. 

 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

 
Η δηαρείξηζε ηνπ 90% ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά από  ηνλ 

Ιαλνπάξην 2021 

Η ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ζα γίλεηαη κέζσ ελφο εζληθνχ δηθηχνπ θέληξσλ εθνδηαζηηθήο, νξηζκέλα απφ 

ηα νπνία έρνπλ ήδε αξρίζεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην Κάηξν, ην Γπηηθφ θαη ην Αλαηνιηθφ Πνξη Σαΐλη θαη 

Ain Sokhna.. Πεξαηηέξσ θέληξα εθνδηαζηηθήο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζνπλ επηρεηξήζεηο 

ζηελ Αιεμάλδξεηα έσο ηα ηέιε απηνχ ηνπ κήλα, ηε Νηακηέηα ηνλ Ννέκβξην θαη ηελ πφιε Γεθέηια ηνλ 

Ιαλνπάξην. Τν βήκα απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ζηε 
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βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηεο Αηγχπηνπ ζηνπο δείθηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ logistics. Η θπβέξλεζε 

ζθνπεχεη λα κεηψζεη ηνλ ρξφλν απνδέζκεπζεο ησλ ηεισλείσλ ζηα ιηκάληα Ain Sokhna θαη ηνπ Port 

Said ζε ιηγφηεξν απφ ηξεηο εκέξεο έσο ην ηέινο ηνπ 2020 θαη ζηα ππφινηπα ιηκάληα ηεο Αηγχπηνπ πξηλ 

απφ ην ηέινο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Δπηπιένλ ζα ππάξμεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ 

εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ, παξάιιεια κε ηε ζπγρψλεπζε νξηζκέλσλ επνπηηθψλ εγθξίζεσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία one-stop-shop. Έρεη ζπζηαζεί κνλάδα, ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο Αηγππηηαθήο 

Τεισλεηαθήο Αξρήο (ECA) πνπ ζα αλαιακβάλεη θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ απνξξηθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. Θα παξαθνινπζεί επίζεο επηθίλδπλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη παξακειεκέλα 

αληηθείκελα ζηνπο ιηκέλεο θαη ηηο ηεισλεηαθέο απνζήθεο ηεο Αηγχπηνπ θαη ζα ζεζπίζεη κεραληζκνχο 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηάζεζήο ηνπο. 

 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
Έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή Υάιπβα ζε Παγθόζκην Δπίπεδν 

Μηα έθζεζε ηεο World Steel Association (worldsteel) έδεημε αχμεζε 6,6% ζηελ παξαγσγή ράιπβα ηεο 

Αηγχπηνπ θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2020, κε ηελ παξαγσγή λα απμάλεηαη ζε 6 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Τα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 5,5 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο πνπ παξήρζεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. Έθζεζε Worldsteel ζε PDF: 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-

795ed807f513/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf  

 

   

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Αίγππηνο θαη νπδάλ ππνγξάθνπλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζηδεξνδξνκηθή 

ζύλδεζε 

Ο ππνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ Κάκει Δι-Γνπάηξ θαη ν Σνπδαλφο νκφινγφο ηνπ Φαζίκ Ικπλ 

Ανπθ ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία δηαζπλνξηαθήο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ο El-Wazir ζπδήηεζε ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο θνηλήο ζπλεξγαζίαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο κεηαθνξψλ. Ο Αηγχπηηνο ππνπξγφο παξέδσζε ηελ ππνγεγξακκέλε ζπκθσλία ζηνλ 

Πξέζβε ηνπ Σνπδάλ ζην Κάηξν, Μνράκελη Αι-Γηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζπκθσλία απφ ηνλ 

Ικπλ Ανπθ. Καη ηα δχν κέξε εμέηαζαλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θνηλήο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έλαξμε κηαο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ έξγν. Η πξψηε θάζε ζα 

εθηείλεηαη απφ ην Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην έσο ην Γνπάληη Φάιθα ζηε Βφξεηα πνιηηεία ηνπ Σνπδάλ. 

Τν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Αίγππην, ην Σνπδάλ θαη ην Τακείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Κνπβέηη. 

Σηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ επίζεο νξηζκέλα νδηθά έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο δξφκνπ πνπ ζπλδέεη ηελ Αίγππην θαη ην Τζαλη κέζσ ηνπ Σνπδάλ, ην νπνίν πξφθεηηαη 

λα απνηειέζεη πχιε γηα ην εκπφξην κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Οη δχν ππνπξγνί ζπδήηεζαλ επίζεο ηνλ 

δξφκν Κάηξν-Κέηπ Τάνπλ πνπ ζα δηαζρίζεη ελλέα αθξηθαληθέο ρψξεο. 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Ο πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο ηεο Αηγύπηνπ δελ πξόθεηηαη λα αλαθάκςεη πξηλ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2021 αλ δε βξεζεί εκβόιην θαηά ηνπ COVID-19 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-795ed807f513/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-795ed807f513/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf
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Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ δελ ζα αλαθάκςεη πξηλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021, εάλ δελ 

βξεζεί εκβφιην γηα ηνλ θνξσλντν (COVID-19), δήισζε ν Δράβ Ακπληέι Άαι, Τακίαο ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Τνπξηζηηθήο Έλσζεο. Αλαθέξζεθε ζηελ ρακειή δήηεζε γηα δηεζλή ηαμίδηα θαη ζην 

δεχηεξν θχκα λέσλ κνιχλζεσλ πνπ έπιεμε ηελ Δπξψπε. 

Η Αίγππηνο αλέζηεηιε δηεζλείο πηήζεηο ζε φια ηα δηεζλή αεξνδξφκηα ηεο ζηηο 19 Μαξηίνπ, σο κέξνο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνχ. Οη εηζεξρφκελεο 

ηνπξηζηηθέο πηήζεηο μεθίλεζαλ εθ λένπ ηελ 1ε Ινπιίνπ ζηηο πεξηνρέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ηνπ 

Νφηηνπ Σηλά θαη ηνπ Matrouh. Οη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Λνχμνξ θαη ην Αζνπάλ μεθίλεζαλ 

ζηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ θαη νη θξνπαδηέξεο ζηνλ Νείινπ κφιηο ηνλ Οθηψβξην. Ο πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην 35% ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηεο ρψξαο Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ 

πξνζειθχεη επηζθέπηεο πνπ μνδεχνπλ πνιιά θαη  έρνπλ καθξά πεξίνδν δηακνλήο, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα. 

Δγθαίληα ηνπ πξώηνπ εζηηαηνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ ζην νξνπέδην ησλ ππξακίδσλ ηεο Γθίδαο 

Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ κεγηζηάλα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηελ αηγππηηαθή εηαηξεία «Orascom», ν 

Υπνπξγφο Αξραηνηήησλ θαη Τνπξηζκνχ εγθαηλίαζε ην πξψην εζηηαηφξην ηεο Αηγχπηνπ ζην νξνπέδην 

ηεο ππξακίδαο ηεο Γθίδαο κε ην φλνκα «9 Pyramids Lounge». Ο ππνπξγφο ηφληζε φηη ε Αίγππηνο 

επηζπκεί λα αλαπηχμεη ηελ ηνπξηζηηθή θαη αξραηνινγηθή ηεο ππνδνκή, ε νπνία ζα επεξεάζεη ζεηηθά 

ηελ ηνπξηζηηθή εηζξνή ζηε ρψξα. Ο Υπνπξγφο ζεκείσζε φηη ηα ιεσθνξεία ζα είλαη ηα κφλα κέζα 

κεηαθνξάο ζην ρψξν θαη φηη ζα απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζε άιια νρήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο Orascom Naguib Sawiris είπε φηη ν θχξηνο 

ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαβαζκίζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο επηζθέπηεο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζην «κεγαιείν ηνπ αηγππηηαθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηε κεγαινπξέπεηα απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ 

ηφπνπ». Πξφζζεζε φηη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη 301 εθαηνκκχξηα EGP. 

ΟΤΓΑΝ 

 
Πξόγξακκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε αληζνξξνπηώλ ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηνπ νπδάλ 

Ο Σνπδαλφο Υπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηνπ Σνπδάλ, Madani Abbas Madani, δήισζε φηη ην 

ππνπξγείν ηνπ αλέπηπμε έλα νινθιεξσκέλν φξακα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνξξνπηψλ ζην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην Ο ππνπξγφο επεζήκαλε φηη ην πξφβιεκα ζηηο ζνπδαληθέο εμαγσγέο είλαη ε έιιεηςε 

πνηφηεηαο, επεηδή ππάξρνπλ νκάδεο πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, θαη ηφληζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ ζα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Σν νπδάλ αθαηξείηαη από ηε ιίζηα ρξεκαηνδνηώλ ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ 

Η αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ηηο θηλήζεηο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ 

επελδπηηθψλ λφκσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Σνπδάλ απφ ηνπο ρνξεγνχο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η Φέκπα 

εμήγεζε φηη ζα γίλνπλ ηα εμήο: αιιαγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, δηαθνπή δαλεηζκνχ 

θαη απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο ρψξαο θαη κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ. Γήισζε φηη ε 

ρψξα ηεο εξγάδεηαη γηα ηελ αγνξά ελφο εθαηνκκπξίνπ ηφλσλ ζηηαξηνχ κέζσ ηεο ακεξηθαληθήο 

βνήζεηαο. Ο Οηθνλνκηθφο Σχκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Γξ. Adam Al-Huraika, δήισζε φηη ε 

αθαίξεζε ηνπ Σνπδάλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία 

αληηπξνζσπεχεη κηα λέα αξρή γηα ην Σνπδάλ, θάηη ην νπνίν ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ, ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγψλ. Δμήγεζε φηη ε ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ, ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο απηήο ηεο απφθαζεο βνεζά ζηνλ έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Σνπδάλ. Γήισζε φηη ε θαηάξγεζε ηνπ Σνπδάλ απφ 

ηε ιίζηα ηξνκνθξαηίαο είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξάλνκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη γηα ηελ θαηαδίσμε ηεο δηαθζνξάο πνπ έιαβε ρψξα. ηα ηειεπηαία 30 

ρξφληα θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ.  
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Η αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Φέκπα Μσάκεζ Αιί, δήισζε φηη ε αθαίξεζε ηνπ νλφκαηνο 

ηεο ρψξαο απφ ηε ιίζηα ησλ θξαηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία ζα επηηξέςεη άκεζα 

κεηαθνξέο ρξεκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη απνθάιπςε φηη ε ρψξα ζα ιάβεη 1,7 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα εηεζίσο. Απνθάιπςε φηη ε ρψξα δελ κπνξνχζε κέρξη ηψξα λα εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο γηα ζηξαηεγηθά εκπνξεχκαηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο λνκίζκαηνο ππφ ην θσο ησλ 

ζηξεβιψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ηελ χπαξμε ηνπ νλφκαηνο ηεο 

ρψξαο ζηνλ θαηάινγν ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 


