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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Η Αίγππηνο αλαθέξεη κείσζε 4,7% ζην εκπνξηθό έιιεηκκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2020 

Η Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) αλέθεξε 

κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 4,7% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020. 

Tν εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ έθηαζε ηα 3,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020, έλαληη 3,4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηνλ ίδην κή-

λα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αληαλαθιψληαο πηψζε 4,7%. 

Η αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 11,2% θηάλνληαο ηα 2,2 δηζεθαηνκ-

κχξηα δνιάξηα ην Ννέκβξην ηνπ 2020, έλαληη 2,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηνλ 

ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηφ απνδφζεθε ζε κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ αγαζψλ, φπσο: πξντφληα πεηξειαίνπ θαηά 40,1%, έηνηκα ξνχρα 

θαηά 4,6%, αξγφ πεηξέιαην θαηά 38,8% θαη δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δπκαξηθψλ θαη 

ηξνθίκσλ θαηά 2,4%. Σαπηφρξνλα, ε αμία ησλ εμαγσγψλ νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ 

απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ 2020. Απηά πεξηειάκβαλαλ: πιαζηηθά θα-

ηά 19,4%, ραιηά θαηά 35,7%, θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαηά 6,3% θαη 

έπηπια θαηά 21,3%. 

Η αμία ησλ εηζαγσγψλ κεηψζεθε θαηά 7,4%, θζάλνληαο ηα $ 5,5 δηζ. ην Ννέκβξην ηνπ 

2020, έλαληη $ 5,9 δηζ. ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζηε 

κεησκέλε αμία ζε νξηζκέλα πξντφληα, φπσο: πξντφληα πεηξειαίνπ πνπ απμήζεθαλ θα-

ηά 20,2%, ζηηάξη πνπ απμήζεθε θαηά 14,2% , θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

πνπ απμήζεθαλ θαηά 24,3% θαη ηα πιαζηηθά πνπ απμήζεθαλ θαηά 2,5%. Οη εηζαγσγέο 

νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2020 έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ 

2019, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: απηνθηλήησλ θαηά 57,5%, πξντφλησλ θξέαηνο θαηά 

2,5%, επεμεξγαζκέλνπ ειαίνπ θαηά 33,9% θαη αληηθεηκέλσλ κε βάζε ην ραιθφ θαηά 

30,1%. 

Ο πιεζσξηζκόο ηεο Αηγύπηνπ επηβξαδύλεηαη ζην 4,3% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021 

Η Κεληξηθή Τπεξεζία ηαηηζηηθήο ηεο Αηγχπηνπ (CAPMAS) αλέθεξε φηη ν πιεζσξη-

ζκφο ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 4,3% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, ζε ζχγθξηζε κε 5,4% 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Ο νξγαληζκφο δήισζε φηη ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή (CPI) 

γηα ηελ Αίγππην έθηαζε ηηο 110,2 κνλάδεο γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, αληαλαθιψληαο 

κείσζε 0,4% απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Ο νξγαληζκφο απέδσζε ηε κείσζε ζηελ 

πηψζε ησλ ηηκψλ: ζηα ιαραληθά θαηά 20,4%., ζηα έηνηκα ξνχρα θαηά 0,1%, ζηηο κεηα-

θνξέο θαηά 0,6% θαη ζηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο θαηά 0,6%, παξά ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ζηα θξνχηα θαηά 5,4%, ζην θξέαο θαη ζηα πνπιεξηθά θαηά 5,2% θαη ζηηο ηηκέο 

ελνηθίαζεο θαηά 0,3%. χκθσλα κε ην CAPMAS, ην εηήζην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ 

ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 4,8% γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, ζε ζχγθξηζε κε ην 6% ην 



 

 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2020 θαη ην 6,8% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2020. Ο εηήζηνο βαζηθφο πιεζσξηζκφο πνπ ππνινγίζηεθε 

απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 3,6% 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, έλαληη 3,8% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2020. Η Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (MPC) ζηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) απνθάζηζε, ζε 

πξφζθαηε ζπλεδξίαζή ηεο, λα δηαηεξήζεη ηα επηηφθηα θα-

ηαζέζεσλ θαη δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 8,25% θαη 9,25%, 

αληίζηνηρα. Θα δηαηεξήζεη επίζεο ηα πνζνζηά πίζησζεο, 

έθπησζεο θαη θχξηαο ιεηηνπξγίαο ζην 8,75%. Η MPC αλέ-

θεξε φηη ην πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζσξηζκνχ έθηαζε ην 

5,2% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν (Q4) ηνπ 2020, κηθξφηεξν 

απφ ην ειάρηζην εχξνο ζηφρσλ ηνπ 6% πνπ είρε αλαθνηλσ-

ζεί ην 2018. εκείσζε επίζεο φηη απηή ε απφθιηζε απφ ην 

εχξνο ζηφρσλ νθείιεηαη θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο παλ-

δεκίαο (COVID-19) θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξφζζεζε φηη ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε είρε ιάβεη αξθεηά κέηξα γηα λα απνθχγεη ηπρφλ 

ειιείςεηο ζηελ πξνκήζεηα βαζηθψλ αγαζψλ ζηελ αγνξά, 

πνπ ζπλέβαιε επίζεο ζηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ πιεζσξη-

ζκνχ. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ κεζνπξφζεζκα. 

Η επηηξνπή ζεψξεζε φηη ηα βαζηθά πνζνζηά απφδνζεο ηεο 

CBE είλαη ζπλεπή κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πιεζσξη-

ζκνχ 7% (± 2%) θαηά κέζν φξν γηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 

2022. Δίλαη επίζεο ζπλεπείο κε ηνλ ζηφρν γηα ζηαζεξφηεηα 

ησλ ηηκψλ κεζνπξφζεζκα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Η ΔΔ ζα δηαζέζεη 7 δηζ. Δπξώ γηα ηελ επξσκεζν-

γεηαθή αλάπηπμε ηελ πεξίνδν 2021-2027 

Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) πξφθεηηαη λα δηαζέζεη 7 

δηζ. Δπξψ θαηά ηελ πεξίνδν 2021-2027, ζην πιαίζην 

ηνπ λένπ κέζνπ γεηηνλίαο, αλάπηπμεο θαη δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο (NDICI). Δπηπιένλ 30 δηζ. Δπξψ πξφ-

θεηηαη λα δηαηεζνχλ ζε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχ-

ζεηο ζηελ πεξηνρή ηελ επφκελε δεθαεηία. 

Η ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή έρεη εγθξηζεί ζε θνηλή 

αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ, ε νπνία πξνηείλεη κηα θηιφδν-

με θαη θαηλνηφκν λέα αηδέληα γηα ηε Μεζφγεην. ηφ-

ρνο είλαη ε επαλέλαξμε θαη ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ εηαίξσλ ηεο 

ζηε λφηηα γεηηνλία. Η λέα αηδέληα βαζίδεηαη ζηελ πε-

πνίζεζε φηη, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πλεχκα εηαηξη-

θήο ζρέζεο, νη θνηλέο πξνθιήζεηο κπνξνχλ λα κεηα-

ηξαπνχλ ζε επθαηξίεο πξνο ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ ηεο 

ΔΔ θαη ησλ λφηησλ γεηηφλσλ ηεο. Πεξηιακβάλεη έλα 

εηδηθφ νηθνλνκηθφ θαη επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ ηφ-

λσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο ζηε λφηηα γεηηνληά. Η λέα αηδέληα βαζίδε-

ηαη ζηελ πιήξε εξγαιεηνζήθε ηεο ΔΔ θαη πξνηίζεηαη 

λα ελψζεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηπιήο 

πξάζηλεο θαη ςεθηαθήο κεηάβαζεο θαη ηελ αμηνπνίε-

ζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απνζθνπεί επίζεο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο 

ηεο ΔΔ, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ησλ εηαίξσλ ηεο 

λφηηαο γεηηνλίαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Έλα εηδηθφ ζρέδην νηθνλνκηθήο επέλδπζεο γηα ηελ 

Νφηηα Γεηηνλία ζηνρεχεη ζην λα δηαζθαιίζεη φηη ε 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ ζηελ πεξηνρή βειηηψ-

λεηαη θαη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε είλαη ζπκπεξηιε-

πηηθή θαη δελ αθήλεη θαλέλαλ πίζσ. Σν ζρέδην πεξη-

ιακβάλεη πξνθαηαξθηηθέο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιί-

εο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηελ νηθνδφ-

κεζε ηεο επεκεξίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ 

ξνψλ θαη ησλ επελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ρσξίο α-

πνθιεηζκνχο. 

Η Αίγππηνο ζα δώζεη 30,6 δηζ. EGP γηα δεκόζηεο 

επελδύζεηο ζηε Γθίδα ην FY 2020/21 

Η Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Γθίδαο ζα ιάβεη 30,6 

δηζ. EGP γηα δεκφζηεο επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Δπελδχζεσλ Πνιηηψλ» ηεο Αηγχπηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020/21  
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φπσο αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Ο Hala El-Said, Τπνπξγφο Πξν-

γξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, δήισζε φηη 

ζηε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Γθίδαο πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη ζπλνιηθά 407 αλαπηπμηαθά έξγα. Η αμία ησλ δεκφ-

ζησλ επελδχζεσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο ζηελ πεξηνρή ζην 

πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ πνιηηψλ» αληη-

πξνζσπεχεη ην 11,8% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ. Αληη-

θαηνπηξίδεη κηα αχμεζε 29,6% ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε 2019/20. Οη ε-

πελδχζεηο χςνπο 10,8 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP αθνξνχλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο, αληηθαηνπηξίδνληαο ζπλνιηθά 

ην 35,3%, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πξφθεηηαη λα 

δηαηεζνχλ ζπλνιηθά 8,3 δηζεθαηνκκχξηα EGP. 

Ο ηνκέαο ησλ αξραηνηήησλ ζα ιάβεη 3,96 δηζ. EGP, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 12,9% ησλ επελδχζεσλ, ελψ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα επελδπζνχλ 3,3 δηζ. 

EGP. Δπηπιένλ, 700 εθαηνκκχξηα EGP πξννξίδνληαη γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, αληηθαην-

πηξίδνληαο ην 2,3% ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηε δηνρέ-

ηεπζε 4 δηζ. EGP ζε άιινπο ηνκείο. Δπίζεο, 3,9 δηζ. EGP 

ζα δηαηεζνχλ ζε ππεξεζίεο πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρέηεπ-

ζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γθίδαο. Γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηξηην-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ ζρεδίνπ 

είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ Zewail City of Science and 

Technology θαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ ίδξπζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σερλνινγίαο ζηε 6th October City. 

Η έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ έθαλε επίζεο αλαθνξά ζηελ 

αλάπηπμε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζην δηνηθεηηθφ δηακέξη-

ζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Μεγά-

ινπ Αηγππηηαθνχ Μνπζείνπ (GEM). Σν ζεκαληηθφ έξγν 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θέληξνπ πνπ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηνλ αηγππηηαθφ πν-

ιηηηζκφ. Σν FY 2020/21, ην έξγν ζα ιάβεη 2,9 δηζ. EGP 

θαη ζα θηινμελήζεη απφ 3.000 έσο 5.000 αληηθείκελα. 

Ο El-Said πξφζζεζε φηη ην φξακα 2030 ηεο Αηγχπηνπ ζα 

παξάζρεη αμηνπξεπείο θαη βηψζηκεο επθαηξίεο εξγαζίαο, 

ελζσκαηψλνληαο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

Δλζσκαηψλεη επίζεο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηε-

ηαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζέζεο ηεο ρψξαο. 

Σν Νόηην ηλά ιακβάλεη 3,7 δηζεθαηνκκύξηα EGP γηα 

169 αλαπηπμηαθά έξγα θαηά ην FY 2020/21 

Η Αίγππηνο ζα πινπνηήζεη 169 αλαπηπμηαθά έξγα ζην 

Νφηην ηλά αμίαο 3,75 δηο EGP απφ ην πξφγξακκα δεκν-

ζίσλ επελδχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο πε-

ξηφδνπ 2020/21, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πξνγξακκα-

ηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηελ 

Τπνπξγφ Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  

Hala El-Said, νη δεκφζηεο επελδχζεηο πνπ θαηεπζχλνληαη 

πξνο ην Νφηην ηλά έρνπλ απμεζεί θαηά 50% ζε ζρέζε κε 

ηηο θαηαλνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 2019/20. Οη θεηηλέο 

επηρνξεγήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 1,4% ησλ ζπλνιηθψλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδί-

νπ γηα ηνπο πνιίηεο. 

ην πιαίζην ηεο αλαθνίλσζήο ηνπ, ην Τπνπξγείν Πξν-

γξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο δεκνζίεπζε 

κηα έθζεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηελ ηνκεαθή θαηαλν-

κή ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζην Νφηην ηλά ζην πιαί-

ζην ηνπ πξνγξάκκαηνο FY 2020/21. Η El-Said είπε φηη 

επελδχζεηο χςνπο 1,4 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζα θαηεπ-

ζπλζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο ηεο θπβέξλεζεο, απν-

ηειψληαο ην  36,8% ησλ δαπαλψλ ελψ ν ηνκέαο ηεο ηξη-

ηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα ιάβεη 450 εθαηνκκχξηα EGP 

ή 12%. 

«Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ έρεη ιάβεη 327 εθαηνκκχξηα 

EGP, ελψ ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ αξραηνηήησλ 

ζα ιάβεη 322,6 εθαηνκκχξηα EGP ή 8,6% ηεο ρξεκαην-

δφηεζεο», δήισζε ε El-Said, «Δπηπιένλ, ν ηνκέαο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο άξδεπζεο ζα ιάβεη 305 εθαηνκ-

κχξηα EGP ή 8,1% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο». Η έθζεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλά-

πηπμεο αλαθέξεη φηη ζα δηαηεζεί 1 δηο EGP ζε ππεξεζίεο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ελψ επηπιένλ 75,8 εθαη. EGP 

πξννξίδνληαη γηα έξγα νδνπνηίαο θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ King Salman International 

University. 

Η έθζεζε αλαθέξζεθε επίζεο ζην Αλαπηπμηαθφ Πξφ-

γξακκα ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ ηλά, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ 

πεξηνρή. Σν έξγν ζηνρεχεη επίζεο ζηελ παξνρή ππεξε-

ζηψλ ζηέγαζεο θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ζε πνιί-

ηεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Βνξείνπ θαη ηνπ Ννηίνπ ηλά. 
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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 δξά-

ζεο 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 παξά-

ζρεη 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 πξνφ-

δνπ ηνπ νξάκαηνο ηεο εθβηνκεράληζεο. 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ δηακνξθψλεη επί ηνπ παξφ-

ληνο 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 θαηα-

ζθεπέο. ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο ζην θνηλνβνχιην, νη λνκν-

ζέηεο 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 ηξέ-

ρνλ 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 ρχ-

ηεπζεο ελψ ε Γεξκαλία παξάγεη 5,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

θαη ε ηηκή αλά 20.000 ηφλνπο έρεη απμεζεί ζε έλα δηζεθα-

ηνκκχξην δνιάξηα». Πξνέηξεςε επίζεο ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο βξψζηκσλ ειαίσλ, απφ ηα νπνία ε Αίγππηνο 

εηζάγεη ζήκεξα 1,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο κε θφ-

ζηνο 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 εηζα-

γσγψλ. ηελ αξρηθή ηνπ θάζε, ην πξφγξακκα ζηνρεχεη 

ζε νξηζκέλα πξντφληα λα παξάγνληαη ζε επαξθείο πνζφ-

ηεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο εγρψξηαο αγν-

ξάο. Σαπηφρξνλα, ην πνιηηηθφ φξακα απνδίδεη κεγάιε 

ζεκαζία ζην έξγν ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά εηδηθά ζε εθείλνπο ζηνπο ν-

πνίνπο ε Αίγππηνο έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα φγθν εμαγσγψλ χςνπο $ 100 δηζ 

Η θπβέξλεζε κειεηά επί ηνπ παξφληνο κηα πνηθηιία πξν-

ηάζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ νκαιή ξνή ησλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ, εηδηθά πξνο ηηο αθξηθαληθέο αγν-

ξέο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 

γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. «Σν ππνπξγείν έρεη πηνζεηή-

ζεη έλα θηιφδνμν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε 

ησλ βηνκεραληθψλ δσλψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα», δήισ-

ζε πξφζθαηα ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 

Nevine Gamea. «Δθηφο απφ 13 λέα βηνκεραληθά ζπγθξν-

ηήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε φιε ηε ρψξα, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 4.000 κνλάδεο παξα-

γσγήο πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ε-

γθαηαζηάζεηο, πξνζηέζεθαλ επηά αθφκε ζπγθξνηήκαηα, 

πξνζθέξνληαο επηπιένλ 1.657 πιήξσο εμνπιηζκέλεο κν-

λάδεο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ.  

Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ ΓΝΣ Mahmoud Mohield-

in πηζηεχεη φηη, ππφ ην πξίζκα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξν-

ζπαζεηψλ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο 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 ην-

κείο: ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην, ιηκάληα θαη έξγα 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Ωζηφζν, νη επελδχζεηο ΓΙΣ 

ζηελ πεξηνρή αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο, θα-

ζψο 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 πςε-

ιήο ηερλνινγίαο θαη έληαζεο ηερλνινγίαο, ηδίσο αεξνδξν-

κίσλ, αλεμάξηεησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη ελέξ-

γεηαο, θαζψο θαη ΣΠΔ, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηα έξγα θνη-

λσληθήο ππνδνκήο. Γχν είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πί-

ζσ απφ ηελ έιιεηςε ΓΙΣ ζε έλα επξχηεξν θάζκα θνη-

λσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ MENA, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο ζηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξε-

ζηψλ θαη ηεο αλεπαξθνχο ηθαλφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέ 
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α ελ κέζσ ησλ ηξερνπζψλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επεξεάδνπλ επίζεο ηελ πεξηνρή MENA, νη ΓΙΣ κπν-

ξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκ-

καηνο ππνδνκψλ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ νινθιή-

ξσζε ησλ ηξερνπζψλ ΓΙΣ κε βηψζηκα θαη πνιχ απαξαί-

ηεηα έξγα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ παξνρή θνη-

λσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο. 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Σα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ ηξαπεδηθό 

ηνκέα απμάλνληαη θαηά 20,991 δηζ. EGP ηνλ Γεθέκ-

βξην ηνπ 2020 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε 

φηη ηα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ θαηά 20,991 δηζ. EGP 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Η αμία ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ έθηαζε 

ηα 270,692 δηζ. EGP, ζε ζχγθξηζε κε ηα 249,7701 δηζ. 

EGP ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020. Δλ ησ κεηαμχ, νη μέλεο π-

πνρξεψζεηο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 8,008 δηο EGP θηά-

λνληαο ζε 689,926 δηζ. EGP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020.  

Η CBE ζεκείσζε φηη ν φγθνο ησλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη απμήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2020 

θηάλνληαο ζηα 617.681 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, ζε ζχ-

γθξηζε κε ην Ννέκβξην ηνπ 2020 πνπ ήηαλ  600.155 δηζε-

θαηνκκχξηα  EGP.  

Ο φγθνο ησλ μέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο CBE έθηαζε ηα 

405,871 δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα 402,086 δηζεθαηνκκχξηα EGP ην 

Ννέκβξην ηνπ 2020. Δμήγεζε φηη ν φγθνο ησλ πξνζεζκη-

αθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηακηεπηεξίνπ 

ζε ηνπηθφ λφκηζκα ζε εγρψξηεο ηξάπεδεο απμήζεθε θαηά 

641,445 δηζ. EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. Έθηαζε ηα 

3,128 δηζ. EGP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ, ζε 

ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 2,486 δηο EGP κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

2019. 

Οη θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 

532,34 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020, ζε ζχ-

γθξηζε κε πεξίπνπ 461,341 δηζ. EGP κέρξη ην ηέινο Γε-

θεκβξίνπ 2019, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 70,999 δηζ. EGP. 

χκθσλα κε ηελ CBE, ν ηνκέαο ησλ λνηθνθπξηψλ ζπλεη-

ζέθεξε πεξίπνπ 643,108 δηζ. EGP κε ηηο θαηαζέζεηο ηνπ 

ζε ηξάπεδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, θζάλνληαο ηα 

3,116 δηο EGP πεξίπνπ. ε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 2,472 

trn EGP έσο ην ηέινο ηνπ 2019. Σν κεξίδην ηνπ νηθηαθνχ 

ηνκέα ζηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο αλήιζε ζηα 194,424 δηζ. 

EGP ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 184,374 

δηζ. EGP ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019. Η CBE ζεκείσζε 

επίζεο φηη νη ζπλνιηθέο απνηακηεχζεηο πξνζεζκηαθψλ  

θαηαζέζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ηακηεπηεξίνπ αλήιζαλ 

ζην EGP 2,921 δηζεθαηνκκχξηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, 

ζε ζχγθξηζε κε 2,228 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηνλ ίδην κή-

λα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Η CBE αλέθεξε φηη ην κεξίδην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο 

ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα έθηαζε ηα 

62,681 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020. Απφ 

απηφ ην πνζφ, πεξίπνπ 30,762 δηζ. EGP ήηαλ θαηαζέζεηο 

ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, θαη πεξίπνπ 31,919 δηζ. EGP 

ήηαλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηακη-

επηεξίνπ . Σν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζε ζε 

πεξίπνπ 455,194 δηζ. EGP ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ 

ζε ηνπηθφ λφκηζκα ζε ηξάπεδεο έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

2020. Απφ απηά, πεξίπνπ 307,337 δηζ. EGP ήηαλ θαηαζέ-

ζεηο ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη πεξίπνπ 147,857 δηζ. 

EGP ήηαλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά 

ηακηεπηεξίνπ. 

ην ίδην πιαίζην, ε CBE απνθάιπςε κείσζε ηνπ φγθνπ 

ησλ θαηαζέζεσλ ζε μέλν λφκηζκα ζηηο ηξάπεδεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2020, ηζνδχλακε κε πεξίπνπ 6.222 δηζεθα-

ηνκκχξηα EGP γηα λα θζάζεη ην πνζφ ησλ 648,864 δηζε-

θαηνκκπξίσλ EGP ζην ηέινο ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 

ην αληίζηνηρν πεξίπνπ 655,086 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP 

ζην ηέινο ηνπ 2019.  Δμήγεζε φηη νη θαηαζέζεηο ζε μέλα 

λνκίζκαηα αλήιζαλ πεξίπνπ ζηα 135,919 δηζ. EGP έσο 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

πνζφ ησλ 128,537 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

2019, αχμεζε πεξίπνπ 7,382 δηζ. EGP. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ν φγθνο ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ηακηεπηεξίνπ ζε μέλα λνκίζκαηα κε ηξά-

πεδεο κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 13,604 δηζ. EGP θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2020. Ωο απνηέιεζκα, νη θαηαζέζεηο ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα έθηαζαλ ζην πνζφ ησλ 512,945 δηζεθα-

ηνκκπξίσλ EGP, ζε ζχγθξηζε κε ηα 526,549 EGP bn ζην 

ηέινο ηνπ 2019. Δμήγεζε φηη ην κεξίδην ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζηηο θαηαζέζεηο δήηεζεο ζε μέλα λνκίζκαηα 

έθηαζε ην ηζνδχλακν πεξίπνπ 6,303 δηζ. EGP έσο ην ηέ-

ινο Γεθεκβξίνπ 2020. Σν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ήηαλ ηζνδχλακν κε πεξίπνπ 77,189 δηζ. EGP, ελψ ην κε-

ξίδην ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ EGP 

52,455 δηζ. Σν κεξίδην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήιζε ζε 

24,087 δηζ. EGP γηα ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηακηεπηεξίνπ ζε μέλα λνκίζκαηα. Απηφ 

ζπγθξίζεθε κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ 695 δηζεθαηνκ-

κπξίσλ EGP γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην αληίζηνηρν 

πεξίπνπ 401,163 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα, ζηα ηέιε ηνπ 2019. 
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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 Σξάπε-

δαο 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 κη-

θξέο επηρεηξήζεηο ζα δηαηεζεί ην 10% ησλ ραξηνθπιαθί-

σλ δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ - ή πεξίπνπ 55 δηζ. EGP. Οη 

ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ επίηεπ-

με 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 ππν-

ζηήξημε ησλ ΜΜΔ σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο 

ηεο. 

Σα πηζησηηθά απνηειέζκαηα ησλ MSME ζα αμηνινγε-

ζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια βαζκνιφγεζεο ζπκπεξη-

θνξάο, αληί γηα νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο CBE. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα επηλνή-

ζνπλ ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα βαζκνινγίαο ζπκπεξηθνξάο, 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν, λα εί-

λαη πξνζαξκνζκέλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δηα-

θνξεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη λα επαλεμεηάδεηαη 

ηαθηηθά. Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφ-

λν γηα επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο εηήζηεο πσ-

ιήζεηο είλαη κηθξφηεξεο απφ 20 εθαη. EGP. Σα δάλεηα 

πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη κφλν ζε EGP. 

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, ζχκ-

θσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο ABE Alaa Farouk. Ο Farouk 

είπε φηη ην 70% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ηεο ηξάπε-

δαο 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 δξαζηεξη-

νπνηνχληαη 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 Σξάπε-

δαο 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 πινπνί-

εζε 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 αλάπηπ-

μεο ηνπ θξάηνπο. 

 

Η Αθξηθαληθή Σξάπεδα Δμαγσγώλ-Δηζαγσγώλ 

(Afreximbank) θαη ε Αθξηθαληθή Έλσζε Καηαζθεπα-

ζηώλ 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 η-

δηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή αιπζίδσλ πξνζηηζέκε-

λεο αμίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

παγθφζκησλ θαηαζθεπαζηψλ εμνπιηζκνχ νρεκάησλ 

(OEM), πξνκεζεπηψλ θαη ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ. Οη δχν 

νξγαληζκνί ζθνπεχνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νινθιεξσ-

κέλεο κειέηεο γηα ηελ ραξηνγξάθεζε πηζαλψλ πεξηθεξεη-

αθψλ αιπζίδσλ αμίαο απηνθηλήησλ ζηελ αθξηθαληθή 

ήπεηξν ζε πεξηθεξεηαθέο ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ, πξνθεη-

κέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ 

απηνθηλήησλ γηα πξνκήζεηα ζε ζπλαξκνινγεηέο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αθξηθαληθήο απηνθηλεηνβηνκε-

ραλίαο, ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηε-

ζεο ζε θνξείο ηεο βηνκεραλίαο ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα 

αμίαο απηνθηλήησλ. Οη πηζαλέο παξεκβάζεηο πεξηιακβά-

λνπλ κεηαμχ άιισλ γξακκέο πίζησζεο, άκεζε ρξεκαην-

δφηεζε, ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ρξεκαηνδφηεζε αιπζί-

δαο εθνδηαζκνχ, εγγπήζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Σν κλεκφλην ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα ππν-

ζηεξίμνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αθξηθαληθήο 

Έλσζεο θαη ηε Γξακκαηεία AfCFTA, ηελ αλάπηπμε ζπ-

λεθηηθψλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη επεηξσηηθψλ πνιη-

ηηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ. 

Με κηα νινθιεξσκέλε αγνξά ππφ ηελ AfCFTA, θζελή 

εξγαζία, πινχην θπζηθψλ πφξσλ θαη κηα ζπλερψο απμα-

λφκελε κεζαία ηάμε, νη αθξηθαληθέο ρψξεο ζηξέθνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ζηήξημε ησλ απ-

ηνθηλεηνβηνκεραληψλ 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 πεξηθεξεηα-

θψλ αιπζίδσλ αμίαο. 
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ΔΜΠΟΡΙΟ  
Η Αίγππηνο αλακέλεη εμαγσγέο ρεκηθώλ αμίαο 5,8 δηζ. 

Γνιαξίσλ ην 2021 

Ο ηνκέαο ησλ ρεκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη φηη ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη εμαγσγέο πεξίπνπ 5,8 δηζ. Γνιαξίσλ ην 

2021, ζχκθσλα κε ηνλ Khaled Abu Al-Makarem, πξφε-

δξν ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ Υεκηθψλ θαη Ληπαζκά-

ησλ. Ο Abu Al-Makarem πξφζζεζε φηη νη πξνζδνθίεο 

ηνπ γηα ηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εάλ νη εμαγσγέο ρεκηθψλ βηνκεραληψλ επηηχρνπλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο 10% ζε ζχγθξηζε κε ην 2020. Δίπε φηη, παξά 

ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ρεκηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, ζπλέρηζαλ λα επηηπγράλνπλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο 11% εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2015 

θαη 2020. Ο Abu Al-Makarem ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο 

έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ησλ εμαγσγψλ, μεθηλψληαο απφ ηελ εθηακίεπζε θα-

ζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ ζε εμαγσγείο απφ ην Πξφγξακκα 

Δπηδνηήζεσλ Δμαγσγψλ. Απηφ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην Σακείν Αλάπηπμεο 

Δμαγσγψλ. 

Δθηφο απφ απηφ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ 

(CBE) έρεη εθαξκφζεη πξσηνβνπιία γηα ηελ εμφθιεζε 

ησλ ρξεψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ρξενθνπήζεη. Απηή 

ε πξσηνβνπιία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ έσο φηνπ απηέο νη 

εηαηξείεο αλαθηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Η έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο ρψξεο ηεο 

Mercosur ζα εμαζθαιίζεη επίζεο ηελ ελίζρπζε ησλ εμα-

γσγψλ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 

Γεληθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δμαγσγψλ θαη Δηζαγσγψλ 

(GOEIC), νη εμαγσγέο ρεκηθψλ ην 2020 αλήιζαλ ζε 

5,238 δηζ. Γνιάξηα, κείσζε 8% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. 

Ο Abu Al-Makarem ζεκείσζε φηη ε απφδνζε ησλ εμαγσ-

γψλ, εθηφο ησλ πεηξειαηνεηδψλ, παξνπζίαζε κείσζε πε-

ξίπνπ 6,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2020, ελψ ην 

2019 είραλ θηάζεη ηα 27 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηφ 

αληαλαθιά κείσζε 2% κεηαμχ ησλ δχν εηψλ. Σα ζηνηρεία 

δείρλνπλ κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ εμαγσγψλ ζηα πεξηζ-

ζφηεξα πξντφληα ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, εθηφο απφ ηηο 

εμαγσγέο ιηπαζκάησλ, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 5% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2019. Η αμία εμαγσγψλ ιηπαζκάησλ 

έθηαζε ηα 1.426 δηζ. Γνιάξηα, νη εμαγσγέο ρξσκάησλ 

απμήζεθαλ θαηά 3% θαη έθηαζαλ ηα 200 εθαη. $, ελψ νη 

νξγαληθέο ρεκηθέο νπζίεο ζεκείσζαλ αχμεζε 5% θζάλν-

ληαο ηα 183 εθαη. $. 

Ο Abu Al-Makarem επεζήκαλε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ιφγνπο γηα ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ρεκηθήο βηνκεραλί-

αο ην 2020, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ πα-

γθφζκηνπ εκπνξίνπ. Άιιεο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

εμαγσγέο απηνχ ηνπ ηνκέα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβάζκη-

ζε ηεο αμίαο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο, ε νπνία νδήγεζε ζε 

κείσζε ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά γηα αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο. Οη εμαγσγέο ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ 

ηνπξθηθή αγνξά αλήιζαλ ζε 766 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, 

αχμεζε 12% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019, ιακβάλνληαο ππφ-

ςε φηη νη εμαγσγέο ρεκηθψλ βηνκεραληψλ αληηπξνζσπεχ-

νπλ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, εθηφο ηνπ πεηξε-

ιαίνπ, ζηελ ηνπξθηθή αγνξά. 

Η EDA εγθαηληάδεη πξσηνβνπιία γηα ηηο επηδνηήζεηο 

εμαγσγώλ γηα ηε ζηήξημε ηεο εγρώξηαο θαξκαθεπηη-

θήο βηνκεραλίαο 

Η αηγππηηαθή αξρή θαξκάθσλ (EDA) αλαθνίλσζε ηελ 

έλαξμε κηαο πξσηνβνπιίαο επηδφηεζεο εμαγσγψλ, ε ν-

πνία ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ. Η πξσηνβνπ-

ιία απνηειεί κέξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θπβέξλεζεο 

λα απμήζεη ηα πνζνζηά εμαγσγψλ ζε φινπο ηνπο νηθνλν-

κηθνχο ηνκείο θαη ζχκθσλα κε ην φξακα ηεο Αηγχπηνπ 

2030.  Ο εθπξφζσπνο ηνπ EDA Ali Al-Ghamrawy είπε 

φηη ε πξσηνβνπιία ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδη-

θαζηψλ εμαγσγήο, ελψ έρεη ζηφρν λα μεπεξάζεη φιεο ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ξνή ηνπο πξνο ηηο μέλεο αγν-

ξέο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αηγππηηαθψλ ηαηξηθψλ πξνκε-

ζεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο Al-Ghamrawy είπε επί-

ζεο φηη ε πξσηνβνπιία έρεη αξρίζεη λα επαλεμεηάδεη φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 

φηη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο. Πξφζζεζε 

φηη νη επφκελεο θάζεηο ηεο πξσηνβνπιίαο ζα πεξηιακβά-

λνπλ ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηαηξηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλεο θαη ησλ γξακκψλ παξαγσγήο πνπ 

έρνπλ δηεζλή δηαπίζηεπζε γηα παξαγσγή. 

Οη δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο AfCFTA γηα ηνπο θαλόλεο 

πξνέιεπζεο ζα νινθιεξσζνύλ ηνλ πξνζερή Ινύλην 

Καηά ηε δηάξθεηα δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ, πνπ δηνξγα-

λψζεθε απφ ην Αηγππηηαθφ πκβνχιην Δμαγσγέσλ επί-

πισλ, 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 πα-

ξφληνο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ην 18% -19% ησλ θα-

λφλσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα είδε εκπνξεπ-

κάησλ πνπ δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί, δειαδή ςάξηα θαη 

νζηξαθνεηδή, δέξκαηα, ελδχκαηα, πθάζκαηα θαη απηνθί-

λεηα. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο: γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. θπ-

ηηθά θαη δσηθά έιαηα θαη ιίπε, παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο 

ή ςαξηνχ, δάραξε,  παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ θαη  

 Δ Λ Ι Γ Α  7  



 

 

 
Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο   2 0 2 1  

 

θξνχησλ, θαπλά, βακβάθη, ξνχρα θαη πθάζκαηα. Όινη νη 

θαλφλεο γηα ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο μχινπ θαη επί-

πισλ έρνπλ νινθιεξσζεί, πξνζζέηνληαο φηη ηα εηζαγφκε-

λα κέξε ηνπ πξντφληνο δελ ππεξβαίλνπλ ην 60% ηεο αμί-

αο 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 επαί-

ζζεησλ πξντφλησλ θαη ζα απαιιάζζεηαη ζηαδηαθά απφ 

δαζκνχο γηα πεξίνδν πέληε εηψλ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο 

AfCFTA.Η Nofal επεζήκαλε φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπκθσ-

λίαο άξρηζε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2021 ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο. εκείσζε φηη ηα εκπνξεχκαηα 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηαιφγνπο, κε ηνλ πξψην θαηάιν-

γν πνπ αθνξά κε επαίζζεηα εκπνξεχκαηα λα πεξηιακβά-

λεη ην 90% ησλ δαζκνινγηθψλ εηδψλ. Γηα απηά ηα πξντφ-

ληα 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 βην-

κεραλίεο 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 θαηε-

γνξηψλ, νη νπνίεο ζα επαλεμεηάδνληαη θάζε πέληε ρξφληα. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Η Αίγππηνο ζα θηινμελήζεη ηελ έθζεζε Real Gate από 

ηηο 25 έσο ηηο 27 Μαξηίνπ 

Η έθζεζε Real Gate, ε πξψηε πβξηδηθή έθζεζε θαη ζπλέ-

δξην αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Αηγππηηαθφ Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν (EIEC) ζην Νέν 

Κάηξν απφ ηηο 25 έσο ηηο 27 Μαξηίνπ. Η εθδήισζε, ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ 

Abdel Fattah Al-Sisi, δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ACG-CBE. 

Η εηαηξεία είλαη κηα θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο ACG-ITF, 

κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηνξγαλψηξηεο εθζέζεσλ θαη 

ζπλεδξίσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ 

αθηλήησλ Coldwell Banker Egypt. 

Η έθζεζε ζα θηινμελήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 40 θνξπ-

θαίνπο κεζίηεο αθηλήησλ απφ φιε ηελ Αίγππην παξνπ-

ζηάδνληαο ην ραξηνθπιάθην ηνπο. Θα παξέρεη ζηνπο νκν-

γελείο, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο δηεζλείο επη-

ρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ νηθηζηηθέο θαη εκπνξηθέο κνλά-

δεο κε αζχγθξηηεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αθηλήησλ. Η εθδήισζε ζα πξνζθέξεη πξννπηηθή γηα ην 

κέιινλ ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο αθηλήησλ.  

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Η Orascom βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ 

απόθηεζε ζπκκεηνρήο ζην αηνιηθό πάξθν Ras Ghareb 

Η Orascom Construction (OC) εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο 

ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ζε αηνιηθφ πάξθν 500MW ζην 

Ras Ghareb, δίπια ζε αηνιηθφ πάξθν 262.5MW ζην νπνί-

ν ε εηαηξεία έρεη κεξίδην 20% θαη κε ζπκβφιαην PPA 

(ΓΙΣ) 20 εηψλ κε ηελ θπβέξλεζε. 

Η εηαηξεία επηθεληξψλεηαη επίζεο ζηελ αλάπηπμε Δπηρεη-

ξήζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, φπσο έρεη ήδε ζηελ 

δηαρείξηζε ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, ζηα δίθηπα 

χδξεπζεο θαη ζην monorail. Σν ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ηεο 

OC είλαη πάλσ απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη πεξη-

ιακβάλεη έξγα ζηα νπνία έρνπλ καθξφρξνλε εκπεηξία 

Η εηαηξεία ηφληζε ηελ εκπεηξία ηεο ζηε δηαζθάιηζε ρξε-

καηνδφηεζεο ζε ζπλάιιαγκα γηα έξγα κεγάιεο θιίκα-

θαο, φπσο νη κνλάδεο πδξνδφηεζεο θαη ηνλ ζηδεξφδξνκν 

monorail. Η εηαηξεία εμεηάδεη επηιεθηηθά επελδχζεηο θαη 

ζε άιιεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ιξάθ θαη νξη-

ζκέλσλ ρσξψλ ζηελ Αθξηθή, αλ θαη απηφ ζα εμαξηεζεί 

απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην είδνο ησλ έξγσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα.  

Η Δπξώπε ζα ιάβεη ην 1ν αηγππηηαθό θνξηίν πγξνπνη-

εκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

Η Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα εμαγάγεη ην πξψην θνξηίν πγξν-

πνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΦΑ) απφ κηα εγθαηάζηαζε 

ζηε Νηακηέηα πξνο ηελ Δπξψπε. Σν LNG Tanker Golar 
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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  πέ-

ξπζη ιφγσ ηεο  παλδεκίαο, ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ αλαβί-

σζε 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 Αηγχ-

πηνπ Σάξεθ Δι Μφια κεηέβε ζηε Ρακάια θαη ην Ιζξαήι, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζπάζεη-

εο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μεζνγεηαθνχ Φφξνπκ γηα ην Αέξην 

(EMGF). Ο El-Molla ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ιζξαειηλφ Τ-

πνπξγφ Δλέξγεηαο Yuval Steinitz, θαη ζπκθψλεζαλ λα 

ζπλδέζνπλ ην πεδίν θπζηθνχ αεξίνπ Leviathan ηνπ Ιζ-

ξαήι κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ πγξνπνηεκέ-

λνπ θπζηθνχ αεξίνπ (αηγππηηαθή LNG), κέζσ ππεξάθηη-

νπ αγσγνχ. Σφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ ησλ 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 ελεξ-

γεηαθήο αλεμαξηεζίαο γηα ηνπο Παιαηζηηλίνπο κέζσ δηα-

θφξσλ έξγσλ, φπσο ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ αγσγνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γάδαο, ε δεκηνπξγία ζηαζκνχ παξα-

γσγήο ελέξγεηαο ζην Σδελίλ θαη ε πξνκήζεηα θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε παιαηζηηληαθέο πφιεηο. Οη αμησκαηνχρνη επαί-

λεζαλ ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο αζθά-

ιεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο. Πξφζζεζαλ 

φηη ην EMGF βνεζά επίζεο ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηθε-

ξεηαθήο 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 εη-

ζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ιζξαήι θαη ηελ Κχπξν 

θαη ηελ επαλεμαγσγή ηνπο ζε άιιεο αγνξέο. Σφζν ε Κχ-

πξνο 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 ζεκεη-

σζεί κεγαιχηεξε πξφνδνο ζηνλ ππξεληθφ αθνπιηζκφ. Ο 

νχθξπ θάιεζε ηα θξάηε κε ππξεληθά φπια λα εθπιεξψ-

ζνπλ 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 ζεκα-

ζία ηεο δέζκεπζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα ππνζηεξί-

μεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία δψλεο ρσξίο 

ππξεληθά φπια ζηελ πεξηνρή. Ο Shoukry επεζήκαλε ηελ 

επηηπρία ηεο πξψηεο ζπλφδνπ ηεο δηάζθεςεο ησλ Ηλσκέ-

λσλ 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 εθπξφ-

ζσπνο ηεο Αηγχπηνπ ζηα Ηλσκέλα Έζλε θαη ζε άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηε Γελεχε, δήισζε φηη ε νκηιία 

ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ απνηειεί απφδεημε ηεο επηζπ-

κίαο ηεο Αηγχπηνπ λα ζπκκεηάζρεη απνηειεζκαηηθά ζην 

έξγν ηεο Γηάζθεςεο. 
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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 Απνθά-

ζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (IDSC) δεκνζίεπζε 

έλα γξάθεκα πνπ δείρλεη φηη ε Αίγππηνο βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή ηεο Αθξηθήο ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκθσληψλ κεην-

ρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ ηερλνινγία ζε λενζχζηαηεο επη-

ρεηξήζεηο 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 Αίγπ-

πηνο θαηέιαβε επίζεο ηελ 3ε ζέζε ζηνλ ζπλνιηθφ φγθν 

ζπκθσληψλ κε επελδχζεηο χςνπο 269 εθαηνκκπξίσλ δν-

ιαξίσλ, κεηά ηε Νηγεξία θαη ηελ Κέλπα. Η Αίγππηνο α-

πέθηεζε επίζεο ην 28% ησλ επελδχζεσλ πνπ απεπζχλν-

ληαη ζηνλ ηνκέα fintech ηεο επείξνπ, αμίαο πεξίπνπ 21,8 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, θαζψο θαη ην 50% ησλ επελδχ-

ζεσλ ζε logistics, θαηλνηνκία θαη εθπαίδεπζε. Η αμία 

ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πγείαο α-

λήιζε ζε πεξίπνπ 55 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, αθνινπζνχ-

κελε 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  

 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

.Οη πσιήζεηο ηζηκέληνπ ηεο Αηγύπηνπ ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2020 ήηαλ πςειόηεξεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ 

Σα πξφζθαηα δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεκαηνδνηήζνπλ αλάθακςε ηεο δήηεζεο, ηφζν απφ ηνλ 

θιάδν ησλ αθηλήησλ φζν θαη ησλ ππνδνκψλ. Ο θιάδνο 

ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ζεσξεί φηη ε θπβέξλεζε ζα 

κπνξνχζε λα παξέκβεη κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ ην-

κέα, κέζσ ηνπ νξηζκνχ θαζνξηζκέλσλ πνζνζηψζεσλ πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηηο ηηκέο. 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζε 4,66 κεηξηθνχο ηφ-

λνπο (mt), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ, ηνλ 

Γεθέκβξην, αχμεζε 3,5% απφ κήλα ζε κήλα (m-o-m) θαη 

4,7% ζε εηήζηα βάζε (y-o-y). Πξφθεηηαη γηα ηηο πςειφηε-

ξεο πσιήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζψο ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε γηα ηξίην ζπλερφκελν κήλα, φπνπ νη πσιήζεηο 

θαηέγξαςαλ / ππεξέβεζαλ ηα πνζνζηά πξηλ απφ ηελ παλ-

δεκία ηνπ θνξνλατνχ (COVID-19). 

Σν 2020, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο βηνκεραλίαο αλήι-

ζαλ ζε 47,5 εθαη. Σφλνπο, κεησκέλεο θαηά 5,8% ζε εηή-

ζηα βάζε, ππνδειψλνληαο πνζνζηφ 59%, έλαληη ηνπ 62% 

 

πνπ θαηαγξάθεθε ην 2019. Παξά ηελ ηζρπξή δήηεζε πνπ 

θαηαγξάθεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ε πιενλάδνπζα 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα εμαθνινπζνχζε λα αλέξρεηαη ζε 

31% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο κεκνλσκέλνπο παξαγσγνχο, νη Misr 

Beni Suef Cement (MBSC), Misr Cement Qena θαη Sinai 

Cement είραλ κεγάιε απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κή-

λα θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν (Q4) ηνπ 2020. Ο 

φγθνο πσιήζεσλ ηεο Misr Cement Qena απμήζεθε 12% 

m-o-m θαη 31% y-o-y. Οη πσιήζεηο ηεο Sinai Cement 

παξέκεηλαλ ζηαζεξέο m-o-m, αιιά απμήζεθαλ 62% ζε 

εηήζηα βάζε. Ωζηφζν, ε απφδνζε ηεο Arabian Cement 

ζπλερίδεη λα παξακέλεη αδχλακε, θαζψο νη πσιήζεηο κεη-

ψζεθαλ 29% m-o-m θαη 44% y-o-y. Ο δεχηεξνο κεγαιχ-

ηεξνο παξαγσγφο ηεο ρψξαο, ε Suez Cement, ζεκείσζε 

πσιήζεηο 538kt, κεησκέλεο θαηά 9% m-o-m θαη 1% y-o-

y. 

Ο έληνλνο αληαγσληζκόο θαη ν μεπεξαζκέλνο εμνπιη-

ζκόο απεηιεί κε θιείζηκν νξηζκέλεο γξακκέο παξαγσ-

γήο ηζηκέληνπ 

Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα θάπνηεο εηαηξείεο παξαγσγήο 

ηζηκέληνπ έρνπλ ζεκεηψζεη δηαδνρηθέο απψιεηεο, ζχκθσ-

λα κε ηνλ Tarek Talaat, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Misr 

Cement Company (Qena). ε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηελ Σε-

ηάξηε, ν Talaat δήισζε φηη ε αγνξά ηζηκέληνπ ζηελ Αί-

γππην ζεκείσζε ειαθξά κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζε-

σλ θαηά 5,7% θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν 2020, ε 

εγρψξηα αγνξά ηζηκέληνπ θαηέγξαςε πσιήζεηο 45,9 εθα-

ηνκκπξίσλ ηφλσλ, ζε ζχγθξηζε κε 48,7 εθαηνκκχξηα ηφ-

λνπο ην 2019. Πξφζζεζε φηη ε ηνπηθή βηνκεραλία ηζηκέ-

ληνπ ππνθέξεη απφ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο γηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηξία ρξφληα, θαζψο ππάξρεη θελφ κεηα-

μχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ 

εξγνζηαζίσλ θηάλεη πεξίπνπ ηνπο 78 εθαηνκκχξηα ηφ-

λνπο 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 εηαη-

ξεία αχμεζε επηηπρψο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ζε 23 εθα-

ηνκκχξηα EGP ην 2020, ζε ζχγθξηζε κε 16,45 εθαηνκκχ-

ξηα EGP ην πξνεγνχκελν έηνο. Δίπε επίζεο φηη ηα ζπλν-

ιηθά 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 αλζεθηηθφ-

ηεηα ηεο εηαηξείαο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά.  
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
 

Σν δηεζλέο αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ ιακβάλεη πηζην-

πνίεζε πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο ηνπ ACI 

 

Σν Γηεζλέο Αεξνδξφκην ηνπ Καΐξνπ ηεο Αηγχπηνπ έιαβε 

πγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα αζθαιή ηαμίδηα απφ ην 

Airports Council International (ACI). Σν Τπνπξγείν Πν-

ιηηηθήο Αεξνπνξίαο δήισζε φηη ην αεξνδξφκην ηνπ Καί-

ξνπ είλαη ην έθην αηγππηηαθφ αεξνδξφκην πνπ έιαβε απηφ 

ην πηζηνπνηεηηθφ. Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεμνδηθή αμηνιφ-

γεζε ησλ λέσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζην αεξνδξφκην, σο απνηέιεζκα ηεο λέαο παλδεκίαο 

coronavirus (COVID-19). Ο Τπνπξγφο Πνιηηηθήο Αεξν-

πνξίαο Mohamed Manar Enaba εμέθξαζε ηελ εθηίκεζή 

ηνπ πξνο φινπο ηνπο ππαιιήινπο ζην Γηεζλέο Αεξνδξφ-

κην ηνπ Καΐξνπ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαηά ηελ ηειεπ-

ηαία πεξίνδν. Δπηθξφηεζε επίζεο ηελ αθνζίσζή ηνπο ζε 

δηάθνξνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη ζην 

θαζεζηψο ηνπ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ηεο Αηγχ-

πηνπ. Ο Enaba επηβεβαίσζε φηη αξθεηά αηγππηηαθά αεξν-

δξφκηα έρνπλ ιάβεη πηζηνπνηεηηθά πγεηνλνκηθήο αζθά-

ιεηαο, απνδεηθλχνληαο ηελ πιήξε δέζκεπζή ηνπο λα ε-

θαξκφζνπλ ηα πςειφηεξα πξνιεπηηθά κέηξα απφ ηελ 

αξρή ηεο παγθφζκηαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. Σα κέηξα 

απηά επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) θαη ηνπ Πα-

γθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ). Ωζηφζν, πξνθεη-

κέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε α-

ζθάιεηα, φινη νη ηαμηδηψηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Αίγππην 

απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 ππνρξενχληαη λα παξνπ-

ζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθά PCR κε αξλεηηθή δηάγλσζε θαηά 

ηελ αλαρψξεζε θαη ηελ άθημε. Ο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ 

θαη Αξραηνηήησλ Khaled El-Anani είπε φηη πεξίπνπ 1,4 

εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηα ηνπξηζηηθά ζε-

κεία ηεο Αηγχπηνπ Sharm El-Sheikh, Hurghada θαη Mar-

sa Matrouh θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ Ινπιίνπ θαη Γεθεκ-

βξίνπ 2020. 

Η Suez Canal Company ππέγξαςε κλεκόλην ζπκθσλί-

αο κε ηελ ειιεληθή εηαηξεία «Empire Chemical Tank-

er Holding Inc» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ. 

Ο Αληηζηξάηεγνο Οζάκα Ράκπη, Πξφεδξνο ηεο Αξρήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Καλαιηνχ ηνπ νπέδ, παξαθνινχζεζε 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηειεδηάζθεςεο, θαη θαη’ εθαξκν-

γή ησλ νδεγηψλ ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah El-Sisi, ηελ 

ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πκθσλίαο κε ηελ ειιεληθή εηαη-

ξεία δεμακελφπινησλ  κεηαθνξάο ρεκηθψλ Empire, inc , 

γηα ηελ ππνζηήξημε κέζσλ απφ θνηλνχ ζπλεξγαζίαο θαη 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο. 

Σν κλεκφλην ζπκθσλίαο πξνβιέπεη κηα ηξαηεγηθή Δηαη-

ξηθή ρέζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο ίδξπζεο κηαο θνηλήο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο πνπ δηεπθνιχλεη ην δηεζλέο εκπφξη-

ν, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ απφ θαη 

πξνο ηελ Αίγππην κε ηελ θαηνρή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δηαρείξηζε ελφο Ναπηηιηαθνχ νκίινπ. Σα πεδία ζπλεξγα-

ζίαο επεθηείλνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαη-

ξείαο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηγππηηαθνχ ζαιάζζηνπ ζηφ-

ινπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ζα-

ιάζζησλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

νθειψλ απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, παξέρνληαο παξάιιεια επθαηξίεο εξγαζίαο 

θαη άιια ακνηβαία νθέιε γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

ηελ νκηιία ηνπ, ν Οζάκα Ράκπη εμέθξαζε ηελ πεπνίζε-

ζή ηνπ φηη ε θνηλή ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή εηαηξεία 

ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ δχν 

πιεπξψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη κε ηξφπν πνπ λα ππν-

ζηεξίδεη ηνλ γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ 

θξάηνπο, ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο κε επηηπρεκέλνπο 

ζπλεξγάηεο θαη θηιηθέο ρψξεο κε ηηο νπνίεο έρνπκε ηζην-

ξηθνχο δεζκνχο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο αξρήο επηβεβαίσζε ηελ εηνηκφηεηά ηνπ 

λα παξέρεη φια ηα κέζα ππνζηήξημεο, λα δηεπθνιχλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη λα μεπεξαζηνχλ φια ηα εκπφδηα, πξνθεη-

κέλνπ λα πινπνηεζνχλ ηα ζπκθσλεζέληα ζην κλεκφλην, 

ψζηε κηα θνηλή νκάδα εξγαζίαο λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ηερληθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κειεηψλ πνπ εί-

λαη απαξαίηεηεο γηα ην έξγν. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. 

Λεσλίδαο Πνιέκεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ειιελη-

θήο εηαηξείαο, επραξίζηεζε ηνλ Οζάκα Ράκπη γηα ηελ 

επνηθνδνκεηηθή θαη ζνβαξή ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή ηεο 

δηψξπγαο ηνπ νπέδ, θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα 

επηηχρεη ε ζπλεξγαζία πνπ ζα εδξαηψζεη ηηο ειιελν-

Αηγππηηαθέο ζρέζεηο. 

Σν κλεκφλην ζπλελλφεζεο ππνγξάθεθε απφ ηνλ εθπξφ-

ζσπν ηεο Αξρήο ηνπ Καλαιηνχ ηνπ νπέδ, Μεραληθφ 

Jamal Abu al-Khair, Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο ρεδηα-

ζκνχ θαη Έξεπλαο, θαη απφ ηελ ειιεληθή εηαηξεία, απφ 

ηνλ θ. Λεσλίδα Πνιέκε, Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηεο ε-

ηαηξείαο Empire Inc.  

Η Infinity-E ζα επελδύζεη 300 εθαηνκκύξηα EGP γηα 

ηελ θαηαζθεπή 300 EV ζηαζκώλ θόξηηζεο ειεθηξη-

θώλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην 

Η ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Infinity Solar, Infinity-E, πξφ-

θεηηαη λα επελδχζεη 300 εθαηνκκχξηα EGP γηα ηελ θαηα-

ζθεπή ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (EV) ζε 
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ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην, ζχκθσλα κε ηνλ Shams El 

Din Abdel Ghaffar, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ζηνλ ηνκέα 

ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ηεο εηαηξείαο. Ο Abdel 

Ghaffar δήισζε φηη ε εηαηξεία εξγάδεηαη επί ηνπ παξφ-

ληνο γηα ηελ επέθηαζε ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο EV ζηελ 

Αίγππην, κε ζηφρν λα θαηαζθεπάζνπλ 300 ζηαζκνχο 

θφξηηζεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα έσο ην 2023. Οη επελδχ-

ζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αίγππην αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 

350 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κέζσ έμη δηαθνξεηηθψλ έξγσλ. 

Σέζζεξα απφ απηά ηα έξγα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

Benban ηνπ Aswan, φπνπ ε εηαηξεία έρεη ζπλδέζεη ηηο 

πεξηνρέο κε ην δεκφζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2021, ε Infinity-E ζα έρεη νινθιεξψ-

ζεη ηελ θαηαζθεπή 100 ζηαζκψλ ειεθηξηθήο θφξηηζεο, 

κε επελδχζεηο χςνπο 120 εθαη. EGP. Απηφ απνηειεί κέ-

ξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο Infinity-E γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξν-

ζπαζεηψλ ηεο πνιηηείαο γηα ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

Η Αίγππηνο πξνζρσξεί επίζεκα ζηελ Customs Con-

vention on the International Transport of Goods (TIR 

Convention) 

Ο Al-Sisi, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψ-

πσλ 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 ηεισλεηα-

θήο δηακεηαθφκηζεο εκπνξεπκάησλ κε δπλαηφηεηα κεηα-

θνξάο εκπνξεπκάησλ: ζε ζθξαγηζκέλα νρήκαηα ή εκπν-

ξεπκαηνθηβψηηα 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. 
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ΟΤΓΑΝ 
Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Πεηξειαίνπ,  Jadin Ali Obaid 

Hassan, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηηο ηηκέο 

θαη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

Khartoum γηα ηαθηηθή ζπληήξεζε, ππνδεηθλχνληαο φηη νη 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο έρνπλ πξνρσξήζεη. Ο Τθππνπξγφο 

ηνπ Πεηξειατθνχ Σνκέα, Γξ. Hamed Suleiman, παξείρε 

κηα πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

θαπζίκσλ, θαζψο ην δηπιηζηήξην ζηακάηεζε γηα ζπληή-

ξεζε, αλαθέξνληαο φηη ην 90% ησλ εξγαζηψλ ζπληήξε-

ζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ είρε νινθιεξσζεί. 

Νεόηεξεο εμειίμεηο γηα ην θξάγκα GERD 

Σν νπδάλ άξρηζε λα ιακβάλεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δεχηεξεο πιήξσζεο ηεο 

ιίκλεο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο ηεο αλαγέλλε-

ζεο, εάλ ηα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. Οη πνιπ-

εηείο γχξνη δηαπξαγκαηεχζεσλ απέηπραλ λα νδεγήζνπλ 

ην νπδάλ, ηελ Αίγππην θαη ηελ Αηζηνπία ζε κηα ζπκθσ-

λία γηα ηελ πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαγελλεζηα-

θνχ θξάγκαηνο, θαζψο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ηε-

ρληθέο θαη λνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Σν 

πξαθηνξείν εηδήζεσλ ηνπ νπδάλ δήισζε, φηη ν επηθεθα-

ιήο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Άξδεπζεο 

θαη νη δηεπζπληέο ησλ πδάηηλσλ θαη γεσξγηθψλ ηνκέσλ 

ζην Υαξηνχκ θαη νξηζκέλα θξάηε πξαγκαηνπνίεζαλ ζπ-

λάληεζε γηα λα πιεξνθνξεζνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο δεχ-

ηεξεο πιήξσζεο ηνπ Φξάγκαηνο κνλνκεξψο. 

Η ΔΔ δεηά νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκί-

ζεηο 

Η Δπξσπατθή Έλσζε δήισζε φηη ην νπδάλ ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη νινθιεξσκέλεο θαη ηαρείεο νηθνλν-

κηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σα δηεζλή νηθνλνκηθά ηδξχκαηα 

απαηηνχλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ απε-

ιεπζέξσζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ επηδνηνχληαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε, θαζψο θαη κε ην θπκαηλφκελν εζληθφ 

λφκηζκα. Ο Robert van den Deol, επηθεθαιήο ηεο αληη-

πξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην νπδάλ, είπε 

ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, κεηά ηε ζπλάληεζε ησλ πξε-

ζβεπηψλ ηεο ΔΔ ελεκέξσζε ηνλ πξφεδξν ηνπ Κπβεξλεηη-

θνχ πκβνπιίνπ, Abdel Fattah al-Burhan, γηα ην κέγεζνο 

θαη ην θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο ππνζηήξημεο γηα ηε δε-

κνθξαηηθή κεηάβαζε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ρψ-

ξαο. 

Πνηθίιεο νη αληηδξάζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξ-

ξπζκίζεηο 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 ζπλη-

ζηά παξάθακςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021, ν νπνίνο 

ελέθξηλε αχμεζε 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 θφκκα-

ηνο, Siddiq al-Sadiq al-Mahdi, ηφληζαλ φηη ε επηηπρία ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ 

πηνζέηεζε ε Σξάπεδα ηνπ νπδάλ εμαξηάηαη απφ κηα ζπ-

λνιηθή δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο. Δίπε φηη εάλ δελ γί-

λνπλ νη απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, ν ζηφρνο ηεο πξν-

ζέιθπζεο εκβαζκάησλ απφ ηνπο νκνγελείο δελ ζα επηηεπ-

ρζεί, επεηδή ε δηαδηθαζία θεξδνζθνπίαο ζα ζπλερίζεη λα 

απμάλεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σφληζε φηη κεηα-

μχ ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε κεηαξξχζ-

κηζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ν έιεγρνο, ε παξαθν-

ινχζεζε 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 θέξ-

δε ρξπζνχ θαη εμαγσγψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ια-

ζξεκπνξίνπ. 

Η πξεζβεία ησλ ΗΠΑ ζην Υαξηνχκ ραηξέηηζε ηελ απφ-

θαζε 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 θπβέξ-

λεζεο ζα βνεζήζεη επίζεο ηηο ζνπδαληθέο εηαηξείεο θαη 

ζα απμήζεη ηηο δηεζλείο επελδχζεηο, θαζψο ηφζν νη εγρψ-

ξηεο φζν θαη νη μέλεο εηαηξείεο δελ ζα αληηκεησπίζνπλ 

πιένλ δπζθνιίεο λα θάλνπλ επηρεηξήζεηο ζην νπδάλ ιφ-

γσ ηεο δηπιήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο". 

Ο επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΟΗΔ ζην νπδάλ ρα-

ξαθηήξηζε ηελ απφθαζε λα ελνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγκαηη-

θή ηζνηηκία σο ζαξξαιέα, ε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ζα 

πξνζειθχζεη μέλε ππνζηήξημε θαη ζα εληζρχζεη ηηο επελ-

δχζεηο. Δμήγεζε φηη ε απφθαζε δείρλεη επίζεο φηη νη κε- 
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ηαβαηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπλαίλεζε 

θαη λα ιάβνπλ δχζθνιεο απνθάζεηο θαη λα ηηο εθαξκφ-

ζνπλ. 

Η Παγθφζκηα Σξάπεδα ραηξέηηζε ηελ απφθαζε ηεο θπ-

βέξλεζεο ηνπ νπδάλ λα ελνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Ο δηεπζπληήο ηεο Πα-

γθφζκηαο Σξάπεδαο David Malpass είπε φηη ε θίλεζε 

ζπκβάιιεη ζηε δηεπζέηεζε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ δαλεί-

σλ ηεο Σξάπεδαο ζην νπδάλ.  

Πξνβιέςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο κε-

ηαξξπζκίζεηο: Ο νηθνλνκηθφο εκπεηξνγλψκνλαο, θαζεγε-

ηήο 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 θαζε-

γεηήο Υαζάλ Μπαζίξ ηφληζε φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζν-

ηηκία ηνπ δνιαξίνπ ζα ζηαζεξνπνηεζεί θαηά ηηο πξψηεο 

εκέξεο ηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο, επεηδή ε θπβέξλε-

ζε δελ ζα αγνξάζεη ζπλάιιαγκα απφ ηελ παξάιιειε 

αγνξά. Δμήγεζε φηη ε έιιεηςε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζε-

ζίκσλ θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηα ηδξχκαηα πνπ δηαπξαγ-

καηεχνληαη ην ζπλάιιαγκα ζα νδεγήζνπλ ζε έλαλ αγψλα 

κεηαμχ ηεο επίζεκεο θαη ηεο παξάιιειεο αγνξάο. 

Σξαπεδηθέο κεηαθνξέο θαη αύμεζε ρξεκαηνπηζησηη-

θήο 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 ελνπνί-

εζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο ιίξαο ζηα ηξα-

πεδηθά θαηαζηήκαηα, ηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο παξάιιε-

ιεο αγνξέο. Η Σξάπεδα ηνπ Υαξηνχκ αλαθνίλσζε ην πε-

ξαζκέλν άββαην: "Οη ζπλνιηθέο αγνξέο απφ θαηαζηή-

καηα ζπλαιιάγκαηνο κέζσ ηεο ηξάπεδαο έθηαζαλ ηα 10 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα". Δπηζήκαλε φηη απηέο νη αγνξέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 21 Φεβξνπα-

ξίνπ έσο 25 Φεβξνπαξίνπ. Οη εξγαδφκελνη ζε εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο δήισζαλ φηη ηα πνζά πνπ θπθινθφξεζαλ ζε 

ζπλάιιαγκα εθηηκψληαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

24 Κίλεηξα γηα ηνπο νπδαλνύο κεηαλάζηεο:  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Αξρήο Απνδήκσλ απνθάιπςε 

(24) θίλεηξα γηα ηνπο νκνγελείο θαη αλέθεξε φηη νη νπ-

δαλνί 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 πν-

ιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ (24) θίλεηξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

ησλ νπνίσλ ην 90% έρεη εγθξηζεί. 

Η Αίγππηνο εγθξίλεη ην αίηεκα ηνπ νπδάλ γηα δηε-

ζλνπνίεζε ηεο ππόζεζεο GERD: 

Η Αίγππηνο δήισζε ηελ Σεηάξηε φηη ελέθξηλε κηα πξφηα-

ζε 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 δήισ-

ζε φηη ην Κάηξν ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

«δηεζλνχο θνπαξηέηνπ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Η-

ΠΑ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 

καδί κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθν-

ιπλζεί ε επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ πιήξσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο GERD. Η δηακάρε επηθεληξψ-

λεηαη ζην πφζηκν λεξφ πνπ ζα απειεπζεξψζεη ε Αηζηνπία 

θαηάληε (downstream) αλ παξνπζηαζηεί πνιπεηήο μεξα-

ζία θαη πψο νη ηξεηο ρψξεο ζα δηεπζεηήζνπλ ηπρφλ κειιν-

ληηθέο δηαθνξέο. Η Αίγππηνο θαη ην νπδάλ απαηηνχλ 

επίζεο κηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ πιήξσ-

ζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, ελψ ε Αηζηνπία επηκέ-

λεη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 
 

 Η 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 Ινπλίνπ 2021 ζην Κάη-
ξν. https://www.egyps.com/media/8218259/22-9
-2020-egyps-2021-event-brochure-22092020.pdf  

 

 Η Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην ησλ θιάδσλ 
δνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ “Big 5 Con-
struct Egypt 2021” ζα ιάβεη ρψξα ζην δηάζηε-
κα 26-29 Ινπλίνπ 2021 ζην παιαηφ Γηεζλέο Δθ-
ζεζηαθφ & πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Καΐξνπ 
(Cairo International Convention Centre – CICC), 
ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο.  

 

 Η 3ε Γηεζλήο Έθζεζε Καιιπληηθψλ “Egy Beau-
ty Expo 2021”, ζα ιάβεη ρψξα ζην δηάζηεκα 23-
25 Οθησβξίνπ 2021 ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέ-
ληξν ηνπ Καΐξνπ ζην Nasr City (Cairo Interna-
tional Conferences Center – CICC).  

 

 Η 41ε Γηεζλήο Έθζεζε Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιη-
ζκνχ “Hace-Hotel Expo 2021 (6 in 1) Exhibi-
tion, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κάηξν, 15-
17/11/2021 ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηνπ 
Καΐξνπ (Cairo International Convention Center – 
Nasr City).  
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ 

Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  

Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com,  

admin@greekchambercairo.com  
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tει : 00203-4868583,  Φαμ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
18, Aisha El Taymoureya, Garden City 

Cairo - Egypt  
Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

ana-xora/office/811 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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υναλλαγματική ισοτιμία  

Φρηματιστήριο Αιγύπτου 
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