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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-30/9/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο CBE 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2020, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ήηαλ  -0,2% ηνλ Αχγνπζην 2020 ζε ζχγθξηζε κε -0,7% ηνλ ίδην κήλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη -0,4 ηνηο εθαηφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2020. Καηά ζπλέπεηα, ν εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ 3,4% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 4,2% ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2020. Ο κεληαίνο δνκηθφο πιεζσξηζκφο ππνινγηδφκελνο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηεο Αηγχπηνπ, θαηέγξαςε αξλεηηθφ 0,2% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε αξλεηηθφ 

0,4% ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελν έηνπο θαη ην αξλεηηθφ 0,1% ηνλ Ινχιην ηνπ 2020. Καηά 

ζπλέπεηα, ν εηήζηνο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηαγξάθεθε ζην 0,8% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, ζε 

ζχγθξηζε κε 0,7% ηνλ Ινχιην ηνπ 2020. 

 

Η CBE δεκνζίεπζε δείθηεο ηξαπεδηθήο απόδνζεο γηα ην Α΄εμάκελν 2020 

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) δεκνζίεπζε ζε κεληαία έθζεζε πνπ εθδφζεθε ηελ 

Πέκπηε, ηνπο δείθηεο απφδνζεο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ (Η1) ηνπ 2020γηα ηηο ηξάπεδεο ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά. 

Η CBE απνθάιπςε φηη ν φγθνο ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά απμήζεθε θαηά 18,7% θηάλνληαο ηα 2,2 

δηζεθαη. EGP έσο ην ηέινο Ινπλίνπ 2020. Απηφ ηζνδπλακνχζε κε αχμεζε 346,1 δηζ. EGP θαηά 

ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2019 έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2020. Απνδίδεη ηελ αχμεζε απηή ζηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζε κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαηά 215,3,5 δηζ. EGP, κε ξπζκφ αχμεζεο 16,4%. Τπήξμε επίζεο 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε θαηά 130,8 δηζεθαη. 

EGP, κε ξπζκφ 24,1%. 

Δμήγεζε φηη ε αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 230,6 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζηηο δηεπθνιχλζεηο ζε 

ηνπηθφ λφκηζκα, ελψ νη δηεπθνιχλζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηψζεθαλ θαηά ην αληίζηνηρν ησλ 15,8 

δηζεθαηνκκπξίσλ EGP. Οη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, εθηφο απφ ηηο πηζηψζεηο εγγξάθσλ θαη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ αλνίγνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο εηζαγσγέο. 

 

Η CBE εμήγεζε φηη ν ηνκέαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απέθηεζε πεξίπνπ ην 60,2% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κε θπβεξλεηηθψλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηξάπεδεο ζε 

δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Δπηζήκαλε φηη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ηεο Αηγχπηνπ 

θαηαηάζζεηαη πξψηνο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηξάπεδεο, θαζψο έιαβε 

πεξίπνπ ην 32,1% ησλ ζπλνιηθψλ ρξεκνηνδνηήζεσλ. Αθνινχζεζε ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ν 

νπνίνο απέθηεζε ην 25,5% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ κε 

10,7%. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο ζπλέρηζε λα ιακβάλεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ησλ πηζησηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ, απνθηψληαο κφλν ην 2,1% ηνπ φγθνπ απηψλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ κέρξη ην ηέινο 

Ινπλίνπ 2020. χκθσλα κε ηελ CBE, ππάξρνπλ θαη άιινη ηνκείο, ηνπο νπνίνπο δελ αλέθεξε 

ιεπηνκεξψο, εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν νηθνγελεηαθφο ηνκέαο, ν νπνίνο έιαβε πεξίπνπ ην 29,6% 

ηνπ φγθνπ ησλ δηεπθνιχλζεσλ. Ο νηθνγελεηαθφο ηνκέαο απέθηεζε κεγάιν κέξνο ησλ δαλείσλ 

πνπ παξείραλ νη ηξάπεδεο, κε ην κεξίδην λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Απηφ αθνινπζεί ηελ 

απφθαζε ηεο CBE λα απμήζεη ην κέγηζην πνζνζηφ δφζεσλ δαλείνπ ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο ηνπ δαλεηνιήπηε, αληί ηνπ πξνεγνχκελνπ 30%. Σαπηφρξνλα, ν γεσξγηθφο ηνκέαο 

εμαθνινπζεί λα ππνθέξεη απφ ηελ αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνπ παξέρεηαη, ιφγσ ησλ 

επηθπιάμεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ ηνκέα. Η εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ γεληθφ 

θαλφλα είλαη ε Αηγππηηαθή Αγξνηηθή Σξάπεδα (EAB), ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ηελ εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ηνκέα. 
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ην ίδην πιαίζην, ε CBE απνθάιπςε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019/2020, ε νπνία έιεμε ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην. Απηφο 

ζεκείσζε ξπζκφ αλάπηπμεο 17,3% θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πεξίπνπ 4,7 

δηζεθαηνκκχξηα EGP, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 4,007 δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Ινχλην 2019. Η 

CBE δήισζε φηη ν φγθνο ησλ θξαηηθψλ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά 131,816 δηο EGP, 

θηάλνληαο ηα 744,39 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Ινπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ην 612,57 δηζ. EGP 

πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα ηέιε Ινπλίνπ 2019. Οη θξαηηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα αλήιζαλ 

πεξίπνπ ζηα 642,36 δηζ. EGP έσο ηα ηέιε Ινπλίνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηα 537,15 δηζ. EGP ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Σαπηφρξνλα, νη θξαηηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα αλήιζαλ ζε 102,03 

δηζ. EGP, ζε ζχγθξηζε κε 75,42 δηζ. EGP. Η έθζεζε ηεο CBE αλέθεξε φηη ν φγθνο ησλ κε 

θπβεξλεηηθψλ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά 385,41 δηζ. EGP θαηά ην FY 2019/2020 θαη έθηαζε 

ηα 3,956 δηζ. EGP, ζε ζχγθξηζε κε ηα 3,570 trn γηα ην FY 2018/2019. 

ηελ έθζεζε ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη νη κε θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα 

απμήζεθαλ θαηά 380,09 δηο EGP θηάλνληαο ηα 3,281 δηζεθαηνκκχξηα EGP έσο ην ηέινο 

Ινπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα 2,901 δηζεθαηνκκχξηα EGP κέρξη ηα ηέιε Ινπλίνπ 2019. Οη 

κε θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα απμήζεθαλ θαηά 5,32 δηζ. EGP, θζάλνληαο ηα 

674,3 δηζ. EGP έσο ην ηέινο Ινπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα 668,98 δηζ. EGP. χκθσλα κε ην 

CBE, ε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 6,408 

δηζεθαηνκκχξηα EGP έσο ην ηέινο Ινπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 5,516 δηζεθαηνκκχξηα EGP 

κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ 2019. Σν ηξαπεδηθφ θεθάιαην έθηαζε ηα 173,701 δηζ. EGP θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα 152,661 δηζ. EGP ζηα ηέιε Ινπλίνπ 2019. 

ην ίδην πιαίζην, ε CBE απνθάιπςε κείσζε ησλ θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, πνπ ηζνδπλακεί κε 169,9 δηζ. EGP θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/2020, 

θζάλνληαο ηα 130,214 δηζ. EGP ζε ζχγθξηζε κε EGP 352.269 δηζ. πνπ θαηαγξάθεθαλ ηελ ίδηα 

πεξίνδν ηνπ 2019. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε CBE έρεη δειψζεη φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζεκείσζε 

αχμεζε 854,1 δηζ. EGP ζηα θαζαξά εγρψξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2018 έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2020, αληαλαθιψληαο ξπζκφ αλάπηπμεο 23,7%. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Έθδνζε πξώηνπ παθέηνπ «πξάζηλσλ» νκνιόγσλ από ηελ έλσζε ρσξώλ Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο (MENA). 

 

Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ εηνηκάδεηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

ην πξψην παθέην «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ απφ ηελ έλσζε ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA). Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Mohamed Maait είπε φηη ε πξνζθνξά 

απηνχ ηνπ είδνπο νκνιφγσλ ζηηο αγνξέο ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

μέλσλ επελδπηψλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία. Θα ππνζηεξίμεη ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά 

ζρέδηα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πξνζειθχνληαο ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα πεξηβαιινληηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επελδχζεηο, θαη ζα ζπκβάιεη επίζεο 

ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ. Ο Maait εμήγεζε φηη ε Αίγππηνο 

δηαζέηεη έλα ραξηνθπιάθην επηιέμηκσλ πξάζηλσλ έξγσλ αμίαο 1,9 δηο $, εθ ησλ νπνίσλ ην 16% 

αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Έλα αθφκε 19% είλαη ζε θαζαξέο 

κεηαθνξέο, 26% ζε βηψζηκε δηαρείξηζε λεξνχ θαη απνρέηεπζεο, θαη 39% ζε κείσζε θαη έιεγρν 

ηεο ξχπαλζεο. Πξφζζεζε φηη ε Vigeo Eiris, ζπγαηξηθή ηεο Moody's, πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

αλεμάξηεηε αλαζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο βησζηκφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Η εηαηξεία έρεη επίζεο απνθηήζεη κηα ηζρπξή 

γλψκε δεχηεξνπ κέξνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ην πιαίζην ησλ επηιέμηκσλ θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ έξγσλ. Σφληζε φηη νη απνδφζεηο απφ ηα πξάζηλα νκφινγα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δέζκεπζε ηεο Αηγχπηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ (SDGs). Ο Maait είπε φηη ην πιαίζην γηα ηελ θπξίαξρε πξάζηλε 

ρξεκαηνδφηεζε αλαπηχρζεθε κεηά απφ αξθεηέο ζπλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο κε ηα αξκφδηα 

ππνπξγεία ζηελ Αίγππην. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα Τπνπξγεία Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο 
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Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 

Μεηαθνξψλ θαη ηέγαζεο, Βνεζεηηθψλ θαη Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ. 

Ωο απνηέιεζκα ησλ ζπλαληήζεσλ, δεκηνπξγήζεθαλ ιίζηεο κε επηιέμηκα θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ έξγα θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Απηά ζρεκαηίζηεθαλ ζχκθσλα κε 

δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ζπκβνχινπο πξνζθνξάο, Crédit Agricole, ηελ Δκπνξηθή Γηεζλή 

Σξάπεδα - Αίγππηνο (CIB) θαη ηελ HSBC. Απηά ζπγθεληξψζεθαλ ππφ ην θσο ηνπ θηιφδνμνπ 

ζρεδίνπ πνπ πηνζέηεζε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο θαηά ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο θξαηηθψλ πφξσλ. Ο ππνπξγφο πξφζζεζε φηη ην Δζληθφ πκβνχιην 

γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, κε επηθεθαιήο ηνλ Πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouly, είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θιηκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Αίγππην. Σν ζπκβνχιην ζα 

εμαζθαιίζεη βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

απηφ ην ζέκα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Μαξίλα Weiss, πεξηθεξεηαθή δηεπζχληξηα ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αίγππην, δήισζε φηη ν παγθφζκηνο ρξεκαηνπηζησηηθφο 

νξγαληζκφο είλαη έηνηκνο λα κνηξαζηεί γλψζεηο θαη εκπεηξίεο κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε. 

Δίλαη επίζεο δηαηεζεηκέλε λα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ θαηαλνκή κεηά ηελ έθδνζε θαη 

ηελ πξνεηνηκαζία εηήζησλ εθζέζεσλ, γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο βηψζηκεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ιχζεο. 

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε δηαζέηεη 6,13 δηζ. USD γηα ηελ αλαθνύθηζε από ηηο επηπηώζεηο 

ηνπ COVID-19 

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη δηαζέζεη ζπλνιηθά 6,13 δηζ. Γνιάξηα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus (COVID-19). Απφ απηφ ην πνζφ, πεξίπνπ 528 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ δηαηεζεί γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο 

ρψξαο, παξέρνληαο άκεζεο ηαηξηθέο πξνκήζεηεο θαη εθηακηεχζεηο κπφλνπο ζην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηηο πξψηεο γξακκέο ηεο θξίζεο. Οη κεληαίεο επηρνξεγήζεηο γηα ηξεηο 

κήλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 93 $ (ηζνδχλακν κε 1.500 EGP) επεθηάζεθαλ επίζεο ζηνπο εκεξήζηνπο 

θαη ζηνπο παξάηππνπο εξγαδφκελνπο θαη νη ζπληάμεηο απμήζεθαλ θαηά 14%. ηνρεπκέλεο 

κεηαθνξέο κεηξεηψλ δφζεθαλ επίζεο γηα λα πξνζεγγίζνπλ επάισηεο νηθνγέλεηεο. Οη 

παξαηεξήζεηο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΓΝΣ κε ηίηιν «Κνηλσληθέο δαπάλεο 

γηα αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Κεληξηθή Αζία». 

Σνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Μνράκελη Ματάη αλαθνίλσζε φηη είρε 

δαπαλήζεη πεξίπνπ 65 δηζεθαηνκκχξηα EGP απφ ην 100 δηζεθαη. EGP πνπ ν πξφεδξνο Ακπληέι 

Φαηάρ Δι-ίζη πξφθεηηαη λα δηαζέζεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε. Η έθζεζε ζεκείσζε φηη 

νη πςειφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο θνηλσληθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο. Σν ΓΝΣ ππνδειψλεη φηη κηα θαηά 10% αχμεζε ησλ θαηά θεθαιήλ θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ ζα κπνξνχζε λα θιείζεη ην 20% –65% ηνπ ράζκαηνο ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο 

Αλάπηπμεο (HDI) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (MCD) 

θαη ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. Οη δείθηεο εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θηψρεηαο ζην MCD έρνπλ 

βειηησζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Ωζηφζν, ν ξπζκφο πξνφδνπ έρεη 

επηβξαδπλζεί, θαη απηνί νη δείθηεο παξακέλνπλ αζζελέζηεξνη απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ. 

Η έθζεζε αλέθεξε φηη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη αζζελέζηεξα ζηελ πεξηνρή 

ησλ MCD απφ φ, ηη ζε άιιεο πεξηνρέο. Δμήγεζε φηη πνιιέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ 

πηεζηηθά δεηήκαηα, φπσο ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη ε θαθή εθπαίδεπζε. Δλψ ππάξρεη 

ζεκαληηθή πνιπκνξθία κεηαμχ ησλ ρσξψλ, νη θνηλσληθέο δαπάλεο ζηελ πεξηνρή είλαη γεληθά 

ρακειφηεξεο απφ φ, ηη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. «Οη θπβεξλήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ MCD 

αθηεξψλνπλ θαηά κέζν φξν ην 10,4% ηνπ ΑΔΠ ζηηο θνηλσληθέο δαπάλεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν EM 14,2%», αλέθεξε ην ΓΝΣ ζηελ έθζεζε. Οη πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ (SDGs) 

ππνγξακκίδνπλ ην κέγεζνο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή. Η κέζε ρψξα ζηελ 

πεξηνρή MCD πξέπεη λα δαπαλήζεη επηπιένλ 5,3% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο έσο ην 2030 γηα λα 
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επηηχρεη πέληε SDGs πνπ θαιχπηνπλ αλζξψπηλν, θνηλσληθφ θαη θπζηθφ θεθάιαην. Πνιιέο απφ 

απηέο ηηο ρψξεο ζα ρξεηαζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξεο δαπάλεο. Σν ΓΝΣ ζεκείσζε φηη νη 

θνηλσληθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, κε κηα 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν ηακείν είπε φηη ην ράζκα ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ζπγθξηηηθά, είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ 

δαπαλψλ. Απηφ ππνδειψλεη φηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη ην πνζφ. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα ηνπ ΓΝΣ ππνδειψλνπλ φηη ε 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζηελ πεξηνρή ζηα παγθφζκηα ζχλνξα ζα 

κπνξνχζε, ρσξίο θακία αχμεζε ησλ δαπαλψλ, λα εμαιείςεη ην έλα ηξίην ηνπ ράζκαηνο HDI. Η 

έθζεζε αλέθεξε φηη ηα ηζρπξφηεξα ηδξχκαηα είλαη θξίζηκα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ δαπαλψλ. Πξφζζεζε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ θαη ησλ δεηθηψλ ηεο ζεζκηθήο πνηφηεηαο, φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο, ν έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Η κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε δεκφζησλ πφξσλ ειαρηζηνπνηεί ηηο ζπαηάιεο  θαη πξνσζεί 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

Η Αίγππηνο μεθηλά πξσηνβνπιία γηα ηελ πιεξσκή ζε κεηξεηά γηα θαζπζηεξεκέλεο 

εθπηώζεηο εμαγσγήο 

 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ματη αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε ζα 

μεθηλήζεη κηα πξσηνβνπιία εληφο ησλ πξνζερψλ εκεξψλ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ άκεζε 

απνπιεξσκή ζε κεηξεηά γηα φιεο ηηο θαζπζηεξνχκελεο εθπηψζεηο. Οη απνπιεξσκέο ζα 

παξέρνληαη απφ ην Σακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ (ΔΣΑ) πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2020, κε 

έθπησζε 15%. Η αχμεζε ησλ εμαγσγψλ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο, κε ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην λα έρεη ήδε εγθξίλεη πέληε πξσηνβνπιίεο 

απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 κε ζηφρν ηε δηεπζέηεζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εθπηψζεσλ. Οη 

πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνπιεξσκή ζε κηθξφηεξεο νληφηεηεο κε αλψηαην φξην 5 

εθαη. EGP, ηελ απνπιεξσκή ηνπ 30% ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηνπο εμαγσγείο θαη ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ εμαγσγέσλ κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

ηεισλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Η θπβέξλεζε έρεη επίζεο εηζαγάγεη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα βιέπνπλ 

ηελ απνπιεξσκή ησλ ζπλνιηθψλ θαζπζηεξήζεσλ ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ ή πέληε εηψλ, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηηο επελδχζεηο ζε αληάιιαγκα θαη ηελ πξσηνβνπιία θαηαλνκήο 

γεο. Οη εηαηξείεο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο εμαγσγέο, φπσο νη Oriental Weavers (ORWE) 

θαη ηα Dice for Sports and Casual Wear (DSCW) αλακέλεηαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία. Η θαζπζηέξεζε εθπηψζεσλ γηα εμαγσγέο ηεο ORWE αλήιζε ζηα 

509 εθαηνκκχξηα EGP έσο ηα ηέιε Ινπιίνπ 2020, κε ην 62% ησλ πξντφλησλ ηεο λα εμάγνληαη 

ην 2019. Σν αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ εθπηψζεσλ γηα ηηο εμαγσγέο ηεο DSCW αλήιζε ζηα 

130 εθαηνκκχξηα EGP έσο ην ηέινο Ινπιίνπ 2020, κε ην 58% ησλ πξντφλησλ ηνπ λα εμάγνληαη 

ην 2019. 

 

Η Αίγππηνο θαιύπηεη ηνλ δηπιαζηαζκό ηεο δήηεζεο ζε ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ COVID-19 κέζσ επελδύζεσλ ζε ππνδνκέο 

 

Η Αίγππηνο θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη ην δηπιαζηαζκφ ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus (COVID-19) ράξε ζηηο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ Amr Talaat, Τπνπξγφ Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο. 

Σν πξφγξακκα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ε γξήγνξε απάληεζε ηεο 

θπβέξλεζεο ζηελ παλδεκία ήηαλ κεηαμχ ησλ επίθαηξσλ ζεκάησλ πνπ δηεξεχλεζε ν Talaat ζε 

κηα ζε βάζνο ζπλέληεπμε κε ηελ Oxford Business Group (OBG). Ο Talaat είπε φηη νη ζπλεηέο 

απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ πέξπζη επέηξεςαλ ζηελ Αίγππην λα αληηκεησπίζεη ηελ αλαπφθεπθηε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν φηαλ έθηαζε ε παλδεκία. «Η έθξεμε ηεο 

παλδεκίαο ζπλδπάζηεθε κε κηα άκεζε αχμεζε ησλ πξνηχπσλ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ φζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ψξεο αηρκήο, θαζψο θαη νη δχν ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα δηπιαζηάζηεθαλ. Οη άλζξσπνη αληηκεηψπηζαλ πιήξσο ςεθηαθά ηηο 

πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο δσήο », είπε. «Δπηπρψο, εθηειέζακε έλα κεγάιν έξγν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2019 πνπ επέηξεςε ζηηο ππνδνκέο ζηελ Αίγππην λα απνξξνθήζνπλ ηνλ άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ θαη απξνγξακκάηηζην πνιιαπιαζηαζκφ θνξηίσλ θαη πηέζεσλ ζηελ ππνδνκή.» 

 

Οη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο βνήζεζαλ ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία λα μεπεξάζεη ηελ 

θξίζε ηνπ Covid-19 

Η αηγππηηαθή νηθνλνκία θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus 

(COVID-19) ράξε ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθήφ 

Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ (Vera Songwe). Ο Songwe επαίλεζε επίζεο ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκηθή 

κεηαξξχζκηζε, ηελ νπνία ζπλέδεζε κε ηε βειηησκέλε επειημία. Απηφ επέηξεςε ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία λα κεηξηάζεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο θαη λα ζπγθξαηήζεη 

γξήγνξα ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε κε πξνιεπηηθά κέηξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ηειεδηάζθεςεο κε ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη 

Ματη, ν Songwe είπε φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε ε Αίγππηνο έρνπλ βειηηψζεη ηε δηεζλή 

εκπηζηνζχλε ζηελ νηθνλνκηθή αληνρή ηεο ρψξαο. Πξφζζεζε φηη ε Αίγππηνο ζεσξείηαη επξέσο 

σο κηα απφ ηηο θαιχηεξεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν. Ο Songwe παξνπζίαζε 

πξφηαζε γηα ηε ζχζηαζε εηδηθήο νληφηεηαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΗΔ, ε νπνία ζα έρεη ηελ 

ππνζηήξημε κεγάισλ ρσξψλ, θαζψο θαη πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

Η νληφηεηα απηή ζα ππνζηεξίμεη ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί αξλεηηθά απφ ηελ παλδεκία 

θνξνλντνχ, παξέρνληαο εγγχεζε ή ηελ θαηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα απηέο 

ηηο ρψξεο έσο φηνπ αλαθάκςνπλ νη νηθνλνκίεο ηνπο.  

Ο Maait επηβεβαίσζε ηε ζπλερηδφκελε εθαξκνγή απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο δνκήο ηεο ρψξαο. Σν παθέην πξφθεηηαη επίζεο λα απμήζεη ηνπο 

κεζνπξφζεζκνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ θαηά 5,5%, φπσο αλαθέξεη ε 

Moody ζηελ ηειεπηαία ηεο έθζεζε. Απηφ ζα ζπκβεί παξάιιεια κε ηελ επέθηαζε ηεο 

εμαγσγηθήο βάζεο ηεο Αηγχπηνπ, ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ηε κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ησλ επηηνθίσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε νηθνλνκηθψλ θεξδψλ. 

Ο Maait πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε κηα πξνιεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο παλδεκίαο. Η πνιηηηθή εγεζία αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα δηαζέζεη έλα παθέην 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο χςνπο 2% ηνπ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ, λα ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

ζνθ ηεο παλδεκίαο θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. 

Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπληνληζκφ κε πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, φπσο ε Ιζιακηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (IDB), ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο 

(ADB), ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Θα ππάξμνπλ 

επίζεο ζπλεηζθνξέο απφ δσξεηέο ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο ρψξεο. 

 

Οη ηξάπεδεο ελδερνκέλσο λα ιάβνπλ άιια 100-200 εθαηνκκύξηα δνιάξηα από ηελ ΔΣΑΑ 

γηα δαλεηζκό ζε ΜΜΔ 

 

Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε 

δχν ηνπηθέο ηξάπεδεο γηα ηελ ρνξήγεζε 100-200 εθαηνκκπξίσλ USD γηα δαλεηζκφ ζε ΜΜΔ 

πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο, Οη ζπκβάζεηο δαλεηνδφηεζεο ζα είλαη νη πξψηεο ηεο ΔΣΑΑ κε απηέο 

ηηο ηξάπεδεο. Η ΔΣΑΑ έρεη απμήζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ΜΜΔ κέζσ 

αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, ηελ νπνία ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηελ 

πεξηνρή SEMED, Heike Harmgart, ηφληζε φηη ήηαλ ην θιεηδί γηα ηε δηνρέηεπζε ξεπζηφηεηαο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξφβιεκα επηβίσζεο. Η ΔΣΑΑ έρεη παξάζρεη 400 εθαη. USD γηα 

δαλεηζκφ ΜΜΔ απφ ηνλ Ινχλην, κέζσ ηεο CIB, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ, ηεο 
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Banque Misr θαη ηεο Δζληθή Σξάπεδα ηνπ Κνπβέηη πξνζθέξνληαο 100 εθαη. USD ζηελ 

θαζεκία. 

 

Ο Al-Sisi παξαθνινπζεί ζηελά ην αλαπηπμηαθό πξόγξακκα ηεο Άλσ Αηγύπηνπ 

Ο Πξφεδξνο Ακπληέι Φαηάρ Αι-ίζη αλέιαβε ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ ζηε γεσξγία θαη ζηε 

βηνηερλία ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Ο πξφεδξνο δηέηαμε επίζεο ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηε ζηήξημε 

ησλ αγνξψλ ηεο πεξηνρήο ηφζν ηνπηθά φζν θαη παγθνζκίσο. Θα δηαηεζνχλ 50 εθαηνκκχξηα 

EGP απφ ην Σακείν Misya Tahr γηα ην πξνσζεηηθφ πξφγξακκα. 

Ο Αι-ίζη παξαθνινχζεζε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο Sohag θαη Κέλα, δήισζε ν εθπξφζσπνο ηεο Πξνεδξίαο 

Μπάζακ Ράληη. Ο Πξφεδξνο δήηεζε επίζεο ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο πξνο φθεινο ησλ πεξηνρψλ ηεο Άλσ 

Αηγχπηνπ. 

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ν Πξσζππνπξγφο Mostafa Madbouly, ν Τπνπξγφο 

ρεδηαζκνχ Hala El-Said, ν Τπνπξγφο Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Mahmoud Shaarawy θαη ν 

Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Nevine Gamea. Η ζπλάληεζε αθνξνχζε ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο θπβέξλεζεο ζην πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Σν πξφγξακκα 

εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο Sohag θαη Qena, ηδίσο ππνζηεξίδνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη αλαπηχζζνληαο βηνκεραληθέο δψλεο. Σν πξφγξακκα πξνζπαζεί επίζεο 

λα δεκηνπξγήζεη έλα επηρεηξεκαηηθφ θιίκα γηα ηνπο επελδπηέο, εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζεζκηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζίαο. Γίλνληαη βειηηψζεηο ζηελ ππνδνκή θαη ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ. 

 

Η βηώζηκε αλάπηπμε ηεο Αηγύπηνπ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηεινύλ θνηλή επζύλε 

ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν, παξάιιεια κε ηελ θπβέξλεζε, ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Hala El-Said, 

Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

Σα ζρφιηα ηεο ππνπξγνχ κεηαθέξζεθαλ απφ ηνλ Τθππνπξγφ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο γηα ζέκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ, Ahmed Kamali, ζε κηα ηειεηή πξνο ηηκήλ ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ εκπφξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεδξηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνρή 

αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

ηελ νκηιία ηεο, ε El-Said είπε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη αλαιάβεη λα εμεηάζεη ηελ 

πξνζπάζεηά ηεο γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο. Απηφ ζπλέβε κε ηε 

ζπκκεηνρή θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, εθπξνζσπνχκελσλ απφ ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ, 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Πξνκήζεηαο θαη Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, θαζψο 

θαη απφ ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ (CPA). Η El-Said ππνγξάκκηζε ηε 

ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ ησλ κεξψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο θαη φηη απηή ε ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη λέα γηα ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε. Πξφζζεζε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ πξσηνβνπιία, 

δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο σο εηαίξνπ ζηελ αλάπηπμε. Η ππνπξγφο είπε φηη ε 

πξσηνβνπιία επηθεληξψζεθε ζηα αηγππηηαθά πξντφληα σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ηε κεγαιχηεξε ζπληζηψζα ηεο 

θαηαλάισζεο λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε θπβέξλεζε μεθίλεζε 

ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 

πεξίπνπ ην 80% ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ππνζηήξημεο γηα αηγππηηαθά πξντφληα. Η ππνζηήξημε 
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αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ζα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδχζεηο, ην νπνίν είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σέινο, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο 

ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ πξσηνβνπιία, ηα νπνία καδί ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία 

ηεο. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Ο λένο ηξαπεδηθόο λόκνο ηεο Αηγύπηνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ κεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Al-Sisi 

 

Ο λένο ηξαπεδηθφο λφκνο ηεο Αηγχπηνπ ηέζεθε ζε ηζρχ επίζεκα, κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπ απφ 

ηνλ Πξφεδξν Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη θαη ηελ επαθφινπζε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο παίθηεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 

Αηγχπηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE), ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ. Δπίζεο θαιχπηνληαη απφ 

ην λφκν νη εηαηξείεο αλαθνξάο θαη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, εηαηξείεο εγγχεζεο 

πηζηψζεσλ, δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ 

Ο Tamer El-Dakkak, λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο CBE, δήισζε φηη ν λένο ηξαπεδηθφο λφκνο ηέζεθε 

ζε ηζρχ 24 ψξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο επίζεκεο έθδνζήο ηνπ. Ο El-Dakkak εμήγεζε φηη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα ελαξκνληζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

CBE κπνξεί λα παξαηείλεη απηήλ ηελ πεξίνδν ζε φρη πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, θαζηζηψληαο 

απηή ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ έλα έσο ην πνιχ ηξία έηε. 

Ο λένο λφκνο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε πνιιψλ ζηφρσλ, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο 

πξαθηηθέο, ηνπο θαλφλεο θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα επνπηηθψλ αξρψλ αλά ηνλ θφζκν. Θα 

δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ηξαπεδηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζα απνθχγεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. ηνρεχεη επίζεο λα απμήζεη ην επίπεδν απφδνζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαη λα αλαπηχμεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο αληαγσληζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο 

γηα λα ηνλ θαηαηάμεη ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ. Σαπηφρξνλα, ν λένο λφκνο έρεη νξηζηεί γηα 

λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ θηινδνμηψλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα αλάπηπμε θαη 

νηθνλνκηθή πξφνδν. Η δηαθπβέξλεζε θαη ε αλεμαξηεζία ηεο CBE ζα εληζρπζνχλ βάζεη ησλ 

λέσλ θαλνληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζρεηηθά κε 

ηνπο ζπληαγκαηηθνχο ειέγρνπο αλεμάξηεησλ θνξέσλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ. 

 

 

Μείσζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ γηα ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο 

 

Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζε ηξάπεδεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κεηψζεθαλ ζην 3,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζηα ηέιε Ινπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 4,1% ζηα ηέιε 

Μαξηίνπ, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE). Η CBE αλέθεξε 

φηη νη ρνξεγήζεηο θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχζαλ ην 97,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηνπο ζην ηέινο Ινπλίνπ 2020. Σν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα 

ζπλνιηθά δάλεηα κεηψζεθε ζην 61,9% ζηα ηέιε Ινπλίνπ, απφ 62,7% ην Μάξηην, ζχκθσλα κε 

ηελ CBE. 

Ο ηδίξνο ησλ 10 θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ έθηαζε ζηα 4,950 δηζεθαηνκκχξηα EGP θαη 4,303 

δηζεθαη. Δπξψ ζηηο πέληε κεγάιεο ηξάπεδεο. 

χκθσλα κε ηελ CBE, ν ηνπηθφο δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο έθηαζε ηα 923.714 δηο EGP, ελψ ηα 

ππφινηπα δηαηξαπεδηθά δάλεηα ζην εμσηεξηθφ έθηαζαλ πεξίπνπ 230,051 δηζεθαηνκκχξηα EGP 

κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ. 

Η έθζεζε πξφζζεζε φηη ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά 

αλήιζε ζε πεξίπνπ 173,701 δηο EGP ζηα ηέιε Ινπλίνπ. Σν κεξίδην ζηηο 10 θνξπθαίεο ηξάπεδεο 

ήηαλ πεξίπνπ 120,10 δηζ. EGP, ελψ ην θεθάιαην ζηηο θνξπθαίεο 5 ηξάπεδεο αλήιζε ζε πεξίπνπ 

98,534 δηζ. EGP. 
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Δλψ ε CBE δελ απνθάιπςε ηα νλφκαηα ησλ θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, ν 

θαηάινγνο είλαη γλσζηφ φηη πεξηιακβάλεη: ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (NBE), ηελ 

Banque Misr, ηελ Δκπνξηθή Γηεζλή Σξάπεδα - Αίγππηνο (CIB), ηελ Banque du Caire, ηελ QNB 

Al-Ahly, ηελ Γηεζλή Σξάπεδα ηεο Αξαβηθήο Αθξηθήο (AAIB) , ηελ HSBC, ηελ ηζιακηθή 

ηξάπεδα Faisal , ηελ Alex Bank θαη ηελ Crédit Agricole - Αίγππηνο. Σα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά απμήζεθαλ ζηα 50,049 δηζ. EGP ζηα ηέιε 

Ινπλίνπ, ζε ζχγθξηζε κε 36,902 δηζ. EGP ζην ηέινο Μαξηίνπ. 

 

Η IFC πνπιάεη ην κεξίδην 9,75% πνπ θαηείρε ζηελ Alexbank:  
 

Η International Finance Corporation πνχιεζε ην κεξίδην 9,75% πνπ θαηείρε ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Αιεμάλδξεηαο (Alexbank) ζηνλ ηηαιηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν Intesa Sanpaolo, ζε κηα ζπλαιιαγή 

161 εθαη. USD. Η ζπκθσλία επαλαθέξεη ην κεξίδην ηεο Intesa ζηελ Alexbank ζην 80% - ην 

ίδην κεξίδην πνπ είρε αγνξάζεη ζε κηα ζπλαιιαγή ηνπ 2006 πνπ ηελ θαζηζηά ην κεγαιχηεξν 

κέηνρν ηεο Alexbank κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Η Intesa είρε πνπιήζεη ην κεξίδην 

9,75% ζηελ IFC, ην νπνίν επαλαγφξαζε ηψξα 

 

    

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Οη εηαηξείεο κεηαθνξώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζα ζπγρσλεπζνύλ ππό ηδησηηθή δηαρείξηζε.- 

Αλαβίσζε ησλ Continental Hotel ζην Cairo θαη The Savoy Hotel ζην Λνύμνξ. 

 

Μηα κειέηε βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο ηεο Αηγχπηνπ, πνπ ζπλδένληαη κε ην Τπνπξγείν Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ, ζε κηα 

εληαία νληφηεηα κε λέα νλνκαζία, ε δηαρείξηζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζα δνζεί ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

Η αλαθνίλσζε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζησλ Σνκέσλ θ. 

Tawfik κε ηελ Αηγππηηαθή Οκνζπνλδία Δπελδπηψλ (EFIA), γηα λα ζπδεηεζνχλ επθαηξίεο απφ 

θνηλνχ ζπλεξγαζίαο θαη ηξφπνη αχμεζεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ. 

ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο, ν Tawfik πξνζέθεξε πνιιέο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη ηνκείο 

ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξεο κνξθέο κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ππνπξγείν ηνπ. ε 

απηέο πεξηιακβάλνληαη γεσξγηθά θαη δσηθά έξγα ζηελ πεξηνρή ηεο Toshka πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αλαθηεκέλε γε πνπ θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 40.000 feddan. Πεξηιακβάλεη επίζεο έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζθαγείν, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ Αίγππην, κε ρσξεηηθφηεηα 45 

θεθαιηψλ / ψξα. 

Ωο κέξνο ησλ ζρεδίσλ ηνπ ππνπξγείνπ γηα ελίζρπζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ν Tawfik 

αλέθεξε φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο γηα ηελ 

εηαηξεία εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο El-Nasr, ε νπνία ζα επεθηαζεί ζε 16 εκπνξηθά θέληξα 

παγθνζκίσο. Δπηπιένλ, ζα παξέρεη ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο κέζσ ελφο εληαίνπ θαηαζηήκαηνο 

πξνζθέξνληαο ηηο θαιχηεξεο ηηκέο. 

Πξφζζεζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ εξγάδεηαη γηα λα παξάζρεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη logistics κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Θα παξνπζηαζηεί κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο Gosoor, 

ηελ νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη έλαο έκπεηξνο θαη εμεηδηθεπκέλνο δηεζλήο θνξέαο. 

Σν ππνπξγείν αλαπηχζζεη επίζεο έλαλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα 

αηγππηηαθά πξντφληα, γηα λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζε λέεο μέλεο αγνξέο θαη λα ελζαξξχλεη 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

Μεηαμχ ησλ επθαηξηψλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη μελνδνρεηαθφ ηνκέα, ν Tawfik 

εμήγεζε φηη ην Τπνπξγείν Γεκφζησλ Σνκέσλ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αλαβίσζεο ηνπ 

Continental Hotel ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ. Σν μελνδνρείν πξφθεηηαη λα αλαθαηληζηεί θαη λα 

δηαηεξεζεί κε ην ίδην αξρηηεθηνληθφ ζηπι κε ην νπνίν ρηίζηεθε ην 1870. 

Σα αλσηέξσ πξνζηίζεληαη ζηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ζην The Savoy Hotel πνπ αλήθεη ζηελ 

εηαηξεία Holding γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ηα μελνδνρεία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν (HOTAC). Η έθηαζε 
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βξίζθεηαη ζηνλ πνηακφ Νείιν ζηελ επαξρία ηνπ Λνχμνξ, ηελ νπνία ην ππνπξγείν ειπίδεη λα 

εθκεηαιιεπηεί σο κέξνο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

Ο Tawfik πξφζζεζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ ραηξεηίδεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ηνκέα 

κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θαξκάθσλ θαη πξψησλ πιψλ. Απηφ ζα ζέζεη ζε 

εθαξκνγή ην έξγν ζπκκφξθσζεο ηεο Οξζήο Παξαγσγηθήο Πξαθηηθήο (GMP) ζε επίπεδν 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο, κε εθηηκψκελν θφζηνο πεξίπνπ 1,7 δηζ. EGP. 

Ο Tawfik είπε φηη ην ππνπξγείν ηνπ ζα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ζε βηνκεραλίεο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, ππφ ην θσο ησλ ζρεδίσλ ηνπ 

ππνπξγείνπ γηα ηελ αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο El Nasr Automotive Company. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ Κηλέδν 

ζπλεξγάηε, ελψ αλακέλεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη 25.000 απηνθίλεηα θάζε ρξφλν ζην πξψην 

εξγνζηάζην ηεο Αηγχπηνπ γηα απηφλ ηνλ ηχπν νρεκάησλ. 

 

Η Orange Egypt ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Elsewedy Technical Academy "STA" γηα ηελ 

παξνρή εθπαηδεπηηθώλ ππνηξνθηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ γηα 3 ρξόληα 

 

Η Orange Egypt, ν θνξπθαίνο πάξνρνο νινθιεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, 

ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Elsewedy Technical Academy (STA) πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην ίδξπκα Elsewedy Electric, έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, γηα λα παξέρεη ζηνπο 

θνηηεηέο έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ ππνηξνθηψλ, νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο γηα κηα πεξίνδν 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα πξνεηνηκαζίαο κηαο παξηίδαο θαιά εθπαηδεπκέλσλ λεαξψλ 

αηγππηηαθψλ δηακεηξεκάησλ κε ηηο πην πξφζθαηεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Οη ππνηξνθίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Orange ζα δηθαηνχληαη θνηηεηέο πνπ θαηέρνπλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ ηερληθή αθαδεκία Elsewedy γηα 

δηπιή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν ππιψλεο. κηα ζεσξεηηθή θαηά 

20% θαη κηα πξαθηηθή θαηά 80%, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ησλ πξαθηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο. 

Η Orange Egypt ζα πξνζθέξεη επίζεο πξαθηηθή εθπαίδεπζε γηα καζεηέο ζηελ Elsewedy 

Technical Academy "STA" σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα έρνπλ επίζεο ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζνχλ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Orange θαη λα γλσξίζνπλ ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη λα εμεξεπλήζνπλ πψο ιεηηνπξγεί. 

Οη ππνηξνθίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, ζηνιέο, κεηαθνξέο, πγηεηλά θαη πςειήο πνηφηεηαο γεχκαηα ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα πγείαο θαη πνηφηεηαο. Καη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, νη θνηηεηέο ζα ιάβνπλ δχν 

πηζηνπνηεηηθά, ην πξψην είλαη έλα ηερληθφ δίπισκα δηαπηζηεπκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην δεχηεξν είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ ηθαλνηήησλ δηαπηζηεπκέλν 

απφ ην Omnia Education Partnerships International (OEP) ζηε Φηλιαλδία. 

ρνιηάδνληαο ηελ επθαηξία απηή, ν CEO ηεο Orange Egypt, Eng. Ο Yasser Shaker εμέθξαζε 

ηελ επραξίζηεζή ηνπ πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηελ El Sewedy Technical Academy - ε νπνία είλαη 

ε πξψηε αηγππηηαθή αθαδεκία πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε - πνπ μεθίλεζε απηφ ην 

ελζνπζηψδεο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 

Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Δλέξγεηαο κε έδξα ην Σέμαο εηζέξρνληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε 

ηελ αγνξά 21 εθαη. Γνιαξίσλ από ηελ SAPESCO ηεο Αηγύπηνπ:  

 

Η MENA κε έδξα ηηο ΗΠΑ θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πεηξειαίνπ ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ 

National Energy Services Reunited (NESR) έθιεηζαλ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζπκθσλία 

αμίαο 21 εθαη. Γνιαξίσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο Sahara Petroleum Services Company ( 

SAPESCO). Η ζπκθσλία εμαγνξάο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Ινχλην, νδήγεζε επίζεο ηε 

SAPESCO λα εθδψζεη πάλσ απφ 2 εθαη. Μεηνρέο ηεο NESR βάζεη πνζνζηνχ κεηαηξνπήο 10 
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USD αλά κεηνρή, θαζψο θαη κε ηειηθφ θέξδνο έσο θαη 3 εθαη. USD ζε κεηξεηά. Η NESR 

ζπκθψλεζε λα δηαθαλνλίζεη ή λα αλαιάβεη ην καθξνπξφζεζκν ρξένο ηεο SAPESCO. Η 

εμαγνξά ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ηεο NESR ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη θέξλεη ηηο ππάξρνπζεο 

ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο SAPESCO ζηε ανπδηθή Αξαβία, ηα ΗΑΔ, ηε Ληβχε θαη ην 

Κνπβέηη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Η Αίγππηνο εηζπξάηηεη 6,9 δηζεθαη. EGP από ηέιε ηαθηνπνίεζεο παξάλνκσλ θηηζκάησλ 

 

πλνιηθά 1,1 εθαηνκκχξηα αηηήκαηα ηαθηνπνίεζεο γηα παξάλνκα θηίξηα ππνβιήζεθαλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Αίγππην θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηηο 15 Ινπιίνπ έσο ηηο 14 επηεκβξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Σνπηθήο Αλάπηπμεο Μαρκνχλη αραξάη. Οη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο 

ηειψλ έθηαζαλ ηα 6,9 δηζ. EGP απηήλ ηελ πεξίνδν. 

Ο ππνπξγφο ηφληζε φηη κεγάιν κέξνο ησλ πνζψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο. 

εκείσζε φηη ππήξμε κεγάιε δήηεζε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε, κε ζεκαληηθή πξνζέιεπζε ησλ 

πνιηηψλ ζε εζληθφ επίπεδν. Οη ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηα ηέιε, ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 50 EGP αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

Ο Shaarawy πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη πξνζθέξεη ζε φζνπο έρνπλ ήδε ππνβάιεη αηηήκαηα 

δίκελε πεξίνδν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε 

πξνζθέξεη κείσζε 25% ησλ ηειψλ ζε πεξίπησζε άκεζεο πιεξσκήο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. Ο 

ππνπξγφο αλέιπζε φηη έρνπλ αλαθνηλσζεί πεξαηηέξσ κεηψζεηο πνπ ζα θηάζνπλ ην 70%. Η 

θίλεζε έρεη σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα θηίξηα ηνπο γηα λα 

απνθχγνπλ ηελ θαηεδάθηζε. 

 

Η HHD ζηνρεύεη ζε πσιήζεηο γεο αμίαο  1,2 δηζ. EGP γηα ην FY 2020/21 

 

Η εηαηξεία Heliopolis Company for Housing and Development (HHD) αλαθνίλσζε φηη ζέιεη λα 

πνπιήζεη 130 feddan ηνπ απνζέκαηνο γεο ηεο, αμίαο ζπλνιηθνχ 1,2 δηο EGP ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2020/2021. Η εηαηξεία είπε φηη απηή ε έθηαζε ζα πξνζηεζεί ζηελ πψιεζε 100 νηθηζηηθψλ 

κνλάδσλ ζπλνιηθήο αμίαο 132,3 εθαη. EGP. Η θίλεζε έξρεηαη σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο HHD 

λα ηξνπνπνηήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο δνκή, κε ηελ εηαηξεία λα αλαθέξεη φηη απηή ηε 

ζηηγκή έρεη ρξέε 3 δηζ. EGP. εκείσζε φηη πξνβιέπεη κείσζε ηνπ ρξένπο ζηα 1,7 δηζ. EGP 

κέζσ ησλ πσιήζεσλ, έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα κελ επηβαξχλεηαη πεξαηηέξσ δεδνκέλεο ηεο 

ζνβαξήο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο.  

Η HHD απνθάζηζε λα κελ πξνζθέξεη νηθφπεδα πξνο πψιεζε πνπ δελ ζπλδένληαη κε 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηεο αμίαο πψιεζεο απηψλ ησλ 

εθηάζεσλ. ηελ ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε ηεο HHD, απνθαζίζηεθε λα νξηζηεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην κε ρξνλνδηαγξάκκαηα έξγσλ. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ γηα θάζε έξγν θαη ηα κεληαία πνζνζηά πινπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί 

ε απφδνζε. Η εηαηξεία κειεηά επίζεο λέα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηα ηέιε απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο, γηα λα γεθπξψζεη ην ράζκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα κεηψζεη ην ππφινηπν θφζηνο 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Η HHD αλακέλεη επί ηνπ παξφληνο ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ηηο επφκελεο εκέξεο. Η έγθξηζε ζα εμαζθαιίζεη φηη ε εηαηξεία κπνξεί λα αξρίζεη 

λα εθαξκφδεη ην ζρέδηφ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. 

 

Η Emaar εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη θέξδε ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ ηεο θαη βιέπεη 

λέεο επελδύζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 6εο Οθησβξίνπ  
Η Emaar Properties ζα κπνξνχζε λα αλαθνηλψζεη κέζα ζε ιίγνπο κήλεο λέεο επελδχζεηο ζηε 

λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ηελ πφιε ηεο 6εο Οθησβξίνπ, θαζψο δηαηεξεί κηα ζεηηθή 

πξννπηηθή γηα ηε βηνκεραλία αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ιέεη ν πξφεδξνο ηεο Emaar Properties 

Mohammed AlAbbar. Ο Δκηξαηηλφο επηρεηξεκαηίαο  δελ έδσζε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο 
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ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα ή ηελ αμία ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ. Η Emaar Misr ήηαλ ε 

κφλε απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο αλάπηπμεο αθηλήησλ ζηελ Αίγππην πνπ αλέθεξε 

αχμεζε θεξδψλ ην δεχηεξν ηξίκελν, θαζψο ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ην 

lockdown έπιεμε ηνλ ηνκέα. Σα θέξδε κεηαμχ ησλ πέληε θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ κεηψζεθαλ θαηά 

31% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Οη αλαιπηέο αλακέλνπλ αλάθακςε ζηνλ ηνκέα ηνπο 

πξνζερείο κήλεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα δεχηεξν θχκα ηνπ ηνχ δελ ζα νδεγήζεη ζε 

πεξαηηέξσ αλαζηάησζε. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Σν EMGF Forum κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνύ αλαβαζκίζηεθε ζε 

Πεξηθεξεηαθό Οξγαληζκό ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην 

 

Σν Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κεηαηξάπεθε ζε πεξηθεξεηαθφ 

νξγαληζκφ πνπ ζα εδξεχεη ζην Κάηξν, κεηά ηελ ππνπξγηθή ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ. 

Απφ ηελ αηγππηηαθή πιεπξά ην θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θαη 

Οξπθηψλ Πφξσλ θ. Tarek El-Molla. Ο Αηγχπηηνο ππνπξγφο είπε φηη ην θείκελν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ νινθιεξψζεθε ζε 20 κήλεο, ελψ ν Οξγαληζκφο είλαη αλνηρηφο ζηελ εηζδνρή 

λέσλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζα ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπ φξνπο. Πξφζζεζε φηη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ν λένο 

νξγαληζκφο ζα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

ρσξψλ. 

ηελ παξέκβαζή ηνπ ν Έιιελαο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Κ. Υαηδεδάθεο 

ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ππνγξαθήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ EMGF γηα ηελ επεκεξία ηεο πεξηνρήο 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Όπσο είπε, ην EMGF είλαη ν πξψηνο δηεζλήο νξγαληζκφο ζηελ 

πεξηνρή πνπ θηηάρηεθε απφ θαη γηα ηα κέιε ηνπ. Η ζεκεξηλή κέξα, αλέθεξε, είλαη ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εληάζεσλ ζηελ πεξηνρή. Η Διιάδα ζηεξίδεη πάληα ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο. ήκεξα, ηφληζε, δελ είλαη ην ηέινο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ μεθίλεζαλ πξηλ απφ 

δχν ρξφληα, αιιά ε απαξρή κηαο γφληκεο ζπλεξγαζίαο. Κιείλνληαο επραξίζηεζε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηεο πξσηνβνπιίαο. 

Η Natasa Pilides, Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα ηελ Κχπξν, δήισζε φηη 

ε ρψξα ηεο ππνζηήξημε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Αηγχπηνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Πξφζζεζε φηη 

είλαη ζεκαληηθφ ν νξγαληζκφο λα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζεκεηψλνληαο φηη νπνηαδήπνηε ρψξα κπνξεί λα είλαη παξαηεξεηήο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Η επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Μεζνγείνπ κε 

έδξα ην Κάηξν έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018. Η αλαθνίλσζε έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηκεξνχο 

ζπλφδνπ θνξπθήο Αηγχπηνπ, Διιάδαο θαη Κχπξνπ. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019, ην Τπνπξγείν 

Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε φηη ην θφξνπκ ζα εδξεχεη ζην 

Κάηξν. Αξρηθά ζα πεξηειάκβαλε ηε ζπκκεηνρή Τπνπξγψλ Δλέξγεηαο απφ ηελ Αίγππην, ηελ 

Ινξδαλία, ηελ Παιαηζηίλε, ηελ Κχπξν, ηελ Διιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ην Ιζξαήι. 

Σν θφξνπκ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ πνπ ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο θπζηθνχο ηνπο πφξνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Θα ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ ηα θπζηθά ηνπο απνζέκαηα, 

θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξέρνπζαο ππνδνκήο. Σν θφξνπκ ζα ππνζηεξίμεη ηα θξάηε κέιε ζηελ 

θαηαζθεπή λέσλ ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ πξνο 

φθεινο ηεο επεκεξίαο ησλ ιαψλ ηνπο. 

 

Πηώζε ηεο πεηξειατθήο δήηεζεο ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ 

Δλέξγεηαο 

 

Η παγθφζκηα δήηεζε γηα πεηξέιαην είλαη πηζαλφ λα είλαη αθφκε ρακειφηεξε απφ φ, ηη 

πξνβιεπφηαλ, δεδνκέλνπ φηη ε αλαδσπχξσζε ηνπ covid-19 ζε φιν ηνλ θφζκν πιήηηεη ηελ 

θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο 

(IEA) πνπ δεκνζηεχζεθαλ απηήλ ηελ εβδνκάδα. Ο ΓΟΔ βιέπεη ηψξα ηε δήηεζε λα κεηψλεηαη 



12 

 

θαηά 8,4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ηελ εκέξα ζηα 91,7 εθαηνκκχξηα βαξέιηα / εκέξα ην 2020 (απφ 

8,1 εθαηνκκχξηα βαξέιηα / εκέξα πξφβιεςε ηνλ Αχγνπζην), ελψ ν ΟΠΔΚ αλακέλεη κηα αθφκε 

πην δξακαηηθή πηψζε 9,5 εθαηνκκπξίσλ βαξέιη / εκέξα, πηψζε 9,5 % ζε ζρέζε κε πέξπζη. Η 

ζιηβεξή πξννπηηθή έξρεηαη αθνχ ε BP αλαθνίλσζε φηη ε δήηεζε βξίζθεηαη ζε ηεξάζηηα πηψζε 

θαζψο ε παλδεκία πξνθαιεί πιήγκα ζηελ θαηαλάισζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

 

Η Eni, ε BP αλαθνηλώλνπλ λέα αλαθάιπςε θπζηθνύ αεξίνπ ζην EastMed:  

Η Eni θαη ε BP έθαλαλ κηα λέα αλαθάιπςε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ππεξάθηηα πεξηνρή «Great 

Nooros Area» πνπ πεξηβάιιεη ην πεδίν ηεο Eni ζην Nooros ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, αλαθνίλσζε 

ν ηηαιηθφο γίγαληαο πεηξειαίνπ. Η Eni, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ην Abu Madi West 

Development Lease, θαη ν εξγνιάβνο BP βξήθαλ «άκκν πνπ θέξεη αέξην… κε θαιέο 

πεηξνθπζηθέο ηδηφηεηεο» κέζσ ηνπ εμεξεπλεηηθνχ θξέαηνο Nidoco NW-1, ιέεη ε δήισζε. Η 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο αλαθάιπςεο, παξάιιεια κε ηα πξφζθαηα επξήκαηα ζηελ 

πεξηνρή, απμάλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή Great Nooros 

ζε πάλσ απφ 4 tcf (c.110 bcm). πγθξηηηθά, ην Zohr, ην κεγαιχηεξν πεδίν θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

Αηγχπηνπ, δηαηεξεί ζρεδφλ 30 tcf (ή 850 bcm) απνζεκάησλ. Απηή είλαη ε δεχηεξε αλαθάιπςε 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη δχν εηαηξείεο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.  

Η Eni θαη ε BP, καδί κε ηελ Total, αλαθνίλσζαλ ηνλ Ινχιην ηελ αλαθάιπςε ελφο πεδίνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή North El Hammad ζην EastMed κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δνθηκψλ ζην θξεάηην Bashrush. Οη δνθηκέο απέδσζαλ ξπζκνχο ξνήο έσο 32 mn scf / d, ην 

νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα 100 mn scf / d αλά θξεάηην ζην κέιινλ. Γελ ππάξρεη αθφκε 

επίζεκε εθηίκεζε απνζεκαηηθψλ, αιιά έλαο αμησκαηνχρνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ 

αεξίνπ EGAS ηζρπξίζηεθε φηη ηα απνζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ηα 250 δηο θπβηθά 

πφδηα. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

 

εκάδηα όηη ε θξίζε ηνπ ηζηκέληνπ επηδεηλώλεηαη 

 

Η δήηεζε γηα ηζηκέλην πξφθεηηαη λα θηάζεη ηνπο 45 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2020, απφ 49 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο πέξπζη, δήισζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Arabian Cement, Sergio 

Alcantarilla. Δλψ ε Alcantarilla δελ δηαηχπσζε άπνςε γηα ην ηη νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε θέηνο, 

είλαη πηζαλφ λα είλαη απνηέιεζκα κηαο πξνζσξηλήο επηβξάδπλζεο ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη 

ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο covid-19, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάκελε αλαζηνιή λέσλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ αδεηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Η εκθάληζε ηνπ ηνχ έρεη επηδεηλψζεη κηα 

πξνυπάξρνπζα θξίζε εθνδηαζκνχ πνπ αλάγθαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο εηαηξείεο λα κεηψζνπλ 

ηηο ηηκέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία. 

Οη εμαγσγέο ηζηκέληνπ ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ 12,5% πέθηνληαο ζηα 14 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ηνλ Ινχιην, αλαθέξεη ν Al Shorouk, επηθαινχκελνο κηα έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Δμαγσγψλ Οηθνδνκηθψλ Τιηθψλ. Οη εμαγσγέο θαηά ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ έηνπο 

κεηψζεθαλ θαηά 21% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη παξαδνζηαθέο αγνξέο εμαγσγψλ 

ηζηκέληνπ ηεο Αηγχπηνπ, φπσο ε Τεκέλε, ε πξία θαη ε Ληβχε, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε 

αλαβξαζκφ. 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ μεθίλεζε ην 2016, αιιά επηδεηλψζεθε φηαλ ην θξάηνο 

εγθαηλίαζε εξγνζηάζην ηζηκέληνπ 1,1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζην Beni Suef ην 2018. 

Αξθεηά εξγνζηάζηα έρνπλ ήδε αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κφληκα φπσο ε National Cement 

Company, ελψ ε Tourah Cement θαη ην El Nahda Cement αλέζηεηιαλ πξνζσξηλά ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε έμη αθφκε ζην δξφκν γηα έμνδν απφ ηελ αγνξά. Οη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο δελ έρνπλ επεξεάζεη ηελ Egyptian Cement, ε νπνία ζρεδηάδεη λα εγθαηληάζεη έλα 

εξγνζηάζην ηζηκέληνπ αμίαο EGP 4,5 δηο ζην Sohag ην επφκελν έηνο. 

 

Η Αίγππηνο πξαγκαηνπνηεί ηηο πξώηεο εμαγσγέο ρεκηθώλ πξντόλησλ ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ 

Αξγεληηλή 
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Ο ηνκέαο ρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ ηεο Αηγχπηνπ έρεη αξρίζεη εμαγσγέο ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ 

Αξγεληηλή γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Khaled Abo Al-Makarem, πξφεδξν ηνπ 

πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ θαη Ληπαζκάησλ. Ο Abo Al-Makarem πξφζζεζε 

φηη νη εμαγσγέο ηνπ ηνκέα αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ θαηά ην πξψην εμάκελν (Η1) ηνπ 

2020 κεηψζεθαλ θαηά 15% ζε πεξίπνπ 2,875 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

3,3372 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. 

Απνθάιπςε επίζεο φηη επί ηνπ παξφληνο πξνεηνηκάδεηαη έλα κλεκφλην πνπ ζα ππνβιεζεί ζην 

Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, ην νπνίν δεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηήξημεο ηεο λαπηηιίαο ζηελ Αθξηθή ψζηε λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αγνξέο. Πξφζζεζε φηη ε 

παγθφζκηα θξίζε πγείαο επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ζηα εξγνζηάζηα θαη πξνθάιεζε 

κείσζε ηεο δήηεζεο ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά. Δίπε επίζεο φηη βξίζθεηαη 

ππφ ζπδήηεζε έλα λέν ζχζηεκα ζηήξημεο ησλ εμαγσγψλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί 

ηνλ επφκελν κήλα. 

Ο Abo El-Makarem είπε φηη ην ζχζηεκα, ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο, επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία ηεο γξήγνξεο ζέζπηζεο κεραληζκψλ ππνζηήξημεο. 

Δίπε επίζεο φηη ε πεξίνδνο παξνρήο ππνζηήξημεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο. 

Ο Abo Al-Makarem επαίλεζε ηελ απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine 

Gamea ζε θαηαγγειίεο πνπ ππέβαιαλ αηγππηηαθέο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ θαη εμάγνπλ 

αιθννινχρα πξντφληα θαη ηα παξάγσγά ηεο. Πνιιέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είραλ επηζεκάλεη έλα 

πιεφλαζκα απνζεκάησλ αιθνφι πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ παξαγσγή ηνπο. Η Αίγππηνο έρεη 

ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο επθαηξίεο απφ θαη πξνο ηα ΗΑΔ, ηελ Ινξδαλία θαη ηελ Δπξψπε, κε ηε 

ζπκθσλία ηεο Gamea λα εμάγεη αηγππηηαθά αιθννινχρα πξντφληα εμαζθαιίδνληαο 

ζηαζεξνπνίεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Ο Abo Al-Makarem απνθάιπςε φηη ε Αίγππηνο ζα κπνξεί επίζεο λα θάλεη ρξήζε κηαο κεγάιεο 

εηαηξείαο εθνδηαζηηθήο ζηελ Αθξηθή κέζσ ηεο νπνίαο ε ρψξα ζα κπνξεί λα εμάγεη ηα πξντφληα 

ηεο. Απηή ε νληφηεηα δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο πέληε λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο ρψξαο, γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο εμαγσγείο θαη ηνπο 

εηζαγσγείο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Πξφζζεζε φηη δεκηνπξγείηαη έλα κφληκν θέληξν logistics 

γηα αηγππηηαθά πξντφληα ζηελ ειεχζεξε δψλε ηνπ νπδάλ.  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 

Οη La Mancha, Centamin, Barrick Gold κεηαμύ ησλ πιεηνδνηώλ ζηελ πξνζθνξά εμόξπμεο 

ρξπζνύ ζηελ Αίγππην:  

 

Η θαλαδηθή εηαηξεία εμφξπμεο Barrick Gold, ε La Mancha ηνπ Naguib Sawiris θαη ε Centamin 

κε επίθεληξν ηελ Αίγππην είλαη κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζηελ 

πξνζθνξά εμεξεχλεζεο ρξπζνχ θαη νξπθηψλ, ε νπνία έθιεηζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, 

αλαθέξεη ν Al Mal. Η Αηγππηηαθή Αξρή Οξπθηψλ Πφξσλ (EMRA) μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηελ 

πξνζθνξά δηθαησκάησλ γηα λα εμνξχμεη 56 ρηιηφκεηξα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζηελ 

Αλαηνιηθή Έξεκν. Οη εηαηξείεο Barrick, La Mancha, Centamin θαη αξθεηέο άιιεο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο γηα άδεηεο εμεξεχλεζεο γηα 320 ηεηξάγσλα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαρψξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην κπινθ. Οη άδεηεο εμεξεχλεζεο ζα εθδνζνχλ γηα δχν ρξφληα 

θαη ζα είλαη επηιέμηκεο γηα αλαλέσζε γηα δχν αθφκε, κε δπλαηφηεηα ηξίηεο αλαλέσζεο ζε 

πεξίπησζε ηερληθψλ δπζθνιηψλ. 

Οξηζκέλνη ζεκαληηθνί παίθηεο απνθάζηζαλ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνζθνξά: Η Aton 

Resources απνθάζηζε λα κελ ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα επηθεληξσζεί ζε 

έξγα εμεξεχλεζεο θαη αλάπηπμεο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εμεξεχλεζήο ζηελ Υακάκα ηεο Αλαηνιηθήο Δξήκνπ, δήισζε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο Mark 

Campbell. "Γελ ππνβάιακε πξνζθνξά απηή ηε θνξά, αλ θαη ζα ζέιακε θαη είρακε πξνζδηνξίζεη 

ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο ζα είρακε επηιέμεη, αιιά ε απφθαζή καο λα κελ ππνβάινπκε 

πξνζθνξά ήηαλ ιεηηνπξγηθή θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ ίδην ηνλ γχξν πξνζθνξάο", είπε. 
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Ο ππνπξγφο πεηξειαίνπ Tarek El Molla δήισζε λσξίηεξα θέηνο φηη ζα μεθηλήζεη κηα λέα 

πξνζθνξά εμεξεχλεζεο ρξπζνχ θάζε ηέζζεξηο κήλεο, ελδερνκέλσο απφ ηνλ εξρφκελν 

Ιαλνπάξην. 

Ο δηαγσληζκφο μεθίλεζε ζηηο 15 Μαξηίνπ θαη αλακέλεην λα νινθιεξσζεί ζηηο 15 Ινπιίνπ, αιιά 

ν EMRA παξέηεηλε ηελ πξνζεζκία έσο ηηο 15 επηεκβξίνπ ιφγσ ηεο παλδεκίαο. Η θπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο εμφξπμεο ρξπζνχ θάζε ηέζζεξηο 

κήλεο. Απηφο ήηαλ ν πξψηνο δηαγσληζκφο ρξπζνχ απφ ην 2017 θαη ν πξψηνο απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί νξπθηψλ πφξσλ, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε πέξπζη γηα λα παξέρεη 

πην θηιηθνχο πξνο ηηο επελδχζεηο φξνπο. Οη ρεηξηζηέο νξπρείσλ ρξπζνχ πιεξψλνπλ ηψξα 

δηθαηψκαηα 5%, 25.000 EGP ζε ελνίθην αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν θάζε ρξφλν, θφξν 

εηζνδήκαηνο 22,5% θαη 1% ηεο αμίαο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ζηελ δηνηθεηηθή πεξηνρή φπνπ 

βξίζθεηαη ην νξπρείν. 

   

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Οη επελδύζεηο ηεο SCA αλέξρνληαη ζηα 16,9 δηζ. EGP γηα ην FY 2020/21 

Οη επελδχζεηο ηεο Suez Canal Authority (SCA) γηα ην FY 2020/21 εθηηκνχληαη ζε 16,9 δηζ. 

EGP, δήισζε ηελ Κπξηαθή ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala 

El-Said. Οη επελδχζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ αλάπηπμεο θαη 

επέθηαζεο ηεο SCA, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ coronavirus. Η έθζεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο αλέθεξε φηη νη επελδχζεηο ηεο 

SCA ζηνρεχνπλ ζηελ πινπνίεζε πνιιψλ έξγσλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ ζεξάγγσλ θάησ απφ ην θαλάιη ηνπ νπέδ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη άηλη θαη δχν ζηελ Ιζκαειία. Η El-Said ηφληζε ηελ νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθή αξηεξία γηα ην ζαιάζζην 

εκπφξην. 

Σν θαλάιη Suez είλαη επίζεο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπλδέζκνπο ζηηο παγθφζκηεο 

αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο σο θαλαιηνχ πινήγεζεο 

πνπ ζπλδέεη ηε Μεζφγεην Θάιαζζα ζην Port Said θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα ζην Suez. Ο 

ππνπξγφο ζεκείσζε επίζεο ηηο ππεξεζίεο πινήγεζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην θαλάιη γηα πινία 

θαη κεηαθνξείο δηέιεπζεο. 

Η El-Said πξφζζεζε φηη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην θζελφηεξν κέζν κεηαθνξάο ζε 

φιν ηνλ θφζκν, κε πάλσ απφ ην 80% ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ λα κεηαθέξεηαη κέζσ ζαιάζζησλ 

νδψλ θαη θαλαιηψλ. Σφληζε φηη ε SCA είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εηζξνψλ 

ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Αίγππην, θαζψο ηα έζνδά ηεο έθηαζαλ ηα 5,73 δηζ. Γνιάξηα ην FY 

2018/2019. Η ππνπξγφο πξφζζεζε φηη, πξηλ απφ ηελ παλδεκία, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) αλέκελε ζπλερηδφκελε αχμεζε απηψλ ησλ εζφδσλ ζηα 5,9 δηζ. Γνιάξηα ην FY 2019/20, 

πξηλ θηάζεη ηα 6,2 δηζ. Γνιάξηα ην FY 2020/21.  

Δθηφο απφ ηελ νινθιήξσζε ζηξαηεγηθψλ έξγσλ ζην θαλάιη ηνπ νπέδ, δειαδή ηελ θαηαζθεπή 

κηαο ζαιάζζηαο πξνβιήηαο αλαηνιηθά ηνπ ζηαζκνχ Al-Fardan, παξάιιεια γίλεηαη ε 

νινθιήξσζε ησλ ζέζεσλ γηα ηα λέα πνξζκεία κε θαλάιηα. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ επίζεο 

εξγαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιατλψλ πιαγηψλ ηνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ θσζθνξηθνχ 

ζπκπιέγκαηνο ζην Ain Sokhna. Η έθζεζε ζεκείσζε φηη ζα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή νξηζκέλσλ εζληθψλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γεθπξψλ Al-Fardan θαη Ras Baniyas, θαη ε εθθαζάξηζε ησλ ιηκλψλ Manzala 

θαη Mariout. Άιιεο εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηε βπζνθφξεζε ηνπ ιηκαληνχ ζηελ πφιε 

Jarjob θαη ην Abu Qir, θαζψο θαη γηα ηελ απφθηεζε 38 αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζηφινπ αηκνκεραλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έιμε πινίσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ φζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ. Ο εμνπιηζκφο ηεο αξρήο ζα εθζπγρξνληζηεί επίζεο, 

απμάλνληαο ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. Με βειηησκέλν εμνπιηζκφ, αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη 

επίζεο βειηησκέλε θαη αζθαιέζηεξε πινήγεζε θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ. 
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Οη Τπνπξγνί Υσξνηαμίαο θαη Μεηαθνξώλ ζπδεηνύλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ 

θαηαζθεπή ζηδεξνδξόκσλ 

 

Οη Τπνπξγνί Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ Hala El-Said θαη 

Μεηαθνξψλ Kamel El-Wazir ζπλαληήζεθαλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθψλ κεραλψλ ζηελ Αίγππην. 

Οη δχν ππνπξγνί εμέηαζαλ ηα βήκαηα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Αηγχπηνπ 

πνπ παξάγεη ειεθηξηθέο θαη ληίδει κεραλέο γηα ζηδεξνδξφκνπο, κεηξφ θαη ζηδεξνδξνκηθέο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην αλαηνιηθφ Port Said. 

Οη ππνπξγνί εμέηαζαλ επίζεο ην πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο 

γηα ηα επηρεηξεζηαθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηνλ αλακελφκελν φγθν παξαγσγήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη ηα ζρέδηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ. 

Οη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ ίδξπζε ηεο Αηγππηηαθήο Δζληθήο 

Δηαηξείαο ηδεξνδξφκσλ, ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Θα δεκηνπξγεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ νηθνλνκηθή δψλε ηνπ θαλαιηνχ ηνπ 

νπέδ (SCZone) θαη ην Κπβεξλεηηθφ Σακείν ηεο Αηγχπηνπ (TSFE), ζε ζπλεξγαζία κε 

εμεηδηθεπκέλεο δηεζλείο εηαηξείεο. 

Ο El-Wazir επηβεβαίσζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ πηνζεηεί έλα θηιφδνμν ζρέδην ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα δεκηνπξγήζεη κηα εζσηεξηθή ζηδεξνδξνκηθή βηνκεραλία. 

Σν ζρέδην ζα ιεηηνπξγήζεη επίζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ θαη αθξηθαληθψλ αγνξψλ, 

κε βάζε ηελ απμαλφκελε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δήηεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Απηά ηα εξγνζηάζηα εμππεξεηνχλ ηελ εζληθή νηθνλνκία, παξέρνληαο παξάιιεια ζθιεξφ 

λφκηζκα θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Θα θαιχςνπλ επίζεο ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ κεηξφ ηεο Αηγχπηνπ. Ο El-Said είπε φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ηεο 

Αηγχπηνπ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη 

επελδχζεηο, ππφ ην θσο ηεο εζληθήο αηδέληαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζην πιαίζην ηνπ 

νξάκαηνο ηεο Αηγχπηνπ 2030. 

Ο ππνπξγφο εμήγεζε φηη, κε ηελ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε θαηάηαμε ηεο 

Αηγχπηνπ ζην Γηεζλή Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ησλ ππνδνκψλ κηαο ρψξαο αλήιζε απφ ηελ 118
ε
 ζέζε ην 2014 ζηελ 28

ε
  ην 2019. 

Πξφζζεζε, ηέινο, φηη ην ζεκεξηλφ ηνπίν ζηελ Αίγππην είλαη ηδαληθφ γηα βηνκεραληθή αλάπηπμε, 

ηδηαίηεξα επεηδή έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο 

θνξνλντνχ (COVID-19). Η ηξέρνπζα θξίζε έρεη επεξεάζεη ζνβαξά ηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο 

εθνδηαζκνχ, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο λα δηεηζδχζνπλ ζε νξηζκέλεο 

αγνξέο. 

 

Έιεγρνη επελδύζεσλ γηα ζηαζκνύο θόξηηζεο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξνιόγεζε 

ηνπο 

 

Οη έιεγρνη πνπ ξπζκίδνπλ ηελ επέλδπζε ζε ζηαζκνχο θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (EV) θαη 

ην πξνηεηλφκελν ηηκνιφγην kilowatt αλά ψξα (kW / hr) γηα ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζε ζηαζκνχο θφξηηζεο, παξνπζηάζηεθαλ ζην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. 

χκθσλα κε ηνπο ειέγρνπο, απαγνξεχεηαη ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα 

εξγάδνληαη ζε ζηαζκνχο θφξηηζεο EV γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο ξπζκηζηηθφο 

νξγαληζκφο ηεο Αηγππηηαθήο θνηλήο σθειείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (EgyptERA) 

ζα ρεηξηζηεί ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ γηα επελδπηέο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο 

EV. Θα θαζνξίζεη επίζεο ηηο ηηκέο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ νη ζηαζκνί θφξηηζεο θαηά ηελ πψιεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο, κε ηηο ηειηθέο ηηκέο λα αλαζεσξνχληαη εηεζίσο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο θφξηηζεο ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηηο 

Αξρέο Γεκνζίσλ Μεηαθνξψλ (PTA) ζην Κάηξν θαη ηελ Αιεμάλδξεηα, κηα πξνλνκηαθή ηηκή 

πψιεζεο ζα πξνηαζεί ζηνπο ζηαζκνχο ιεσθνξείσλ απφ ηελ εηαηξεία δηαλνκήο. Η θίλεζε 

ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ ζε φιε ηελ Αίγππην, 

Η ηηκή ζα νξηζηεί ζηα 100 piasters αλά θηινβαηψξα (kW / hr) εάλ ν ζηαζκφο θφξηηζεο 

βαζίδεηαη ζε κέζε ηάζε θαη 121,3 piasters kW / hr εάλ βαζίδεηαη ζε ρακειή ηάζε. Όζνλ αθνξά 
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ηε ρξέσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (PC) ζην ζπίηη, ε ηηκή ζα εμεηαζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο 

θαη άιιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Όζνλ αθνξά ηνπο εκπνξηθνχο ζηαζκνχο θφξηηζεο EV, ην 

ηηκνιφγην θφξηηζεο γηα 22 kW ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) έρεη νξηζηεί ζηα 121,3 piasters 

kW / hr. Η ρξέσζε ππεξεζίαο ζα είλαη 47,7 piasters kW / hr θαη ε κέζε ηηκή ρξέσζεο ζα είλαη 

169 piasters. Σν ξεχκα ζα παξέρεηαη απφ εηαηξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

ηνπνζεζίεο φπνπ κηα εηαηξεία θαηέρεη ηε γε πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη σο εθ ηνχηνπ απαιιάζζεηαη 

απφ ηελ πιεξσκή γηα ρξήζε γεο.  

Ο EgyptERA ξπζκίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ επελδπηψλ ζηαζκψλ ρξέσζεο, ησλ εηαηξεηψλ 

δηαλνκήο θαη ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζφηεηα θαη ηνλ ειεχζεξν 

αληαγσληζκφ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Ο νξγαληζκφο ρνξεγεί κηα δίκελε 

άδεηα ζε φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ρξέσζε EV, σο κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο πιήξνπο άδεηαο. ηε ζπλέρεηα, ε άδεηα ρνξεγείηαη γηα πεξίνδν πέληε εηψλ θαη 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα. 

 

Η CIB, NBE, ε Banque Misr ππνγξάθνπλ θνηλνπξαθηηθό δάλεην 5 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP 

γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηεξκαηηθνύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο:  
 

Η Δζληθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, ε Banque Misr θαη ε CIB ππέγξαςαλ έλα θνηλνπξαθηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ δαλείνπ 5 δηο EGP κε θξαηηθή αηγππηηαθή νκάδα γηα ηεξκαηηθά πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ (EGMPT) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο ηεξκαηηθνχ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ ζην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα 

ππφινηπα 2 δηζεθαηνκκχξηα EGP πνπ απαηηνχληαη γηα ην ηεξκαηηθφ πνπ ζα θνζηίζεη 7 

δηζεθαηνκκχξηα ζα πξνέιζνπλ απφ ηνπο πιεηνςεθηθνχο κεηφρνπο ηεο EGMPT: Η Ληκεληθή 

Αξρή ηεο Αιεμάλδξεηαο, ε Αξρή θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, ε εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη ε εηαηξεία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Alexandria Container and Cargo Handling. Η 

θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

έσο ην ηέινο ηνπ 2021, δήισζε ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ Kamel El Wazir. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ ησλ ΗΔ (UNWTO) θαη ε EBRD ελώλνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ αλάθακςε ηνπ βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ κεηά ηνλ COVID-19 

 

Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) θαη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UNWTO) ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θαη γηα λα θαηαζηήζνπλ ηηο πξάζηλεο ηερλνινγίεο πην 

πξνζηηέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Η λέα θξίζε ηεο παλδεκίαο(COVID-19) είρε ηεξάζηην 

αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πνιιά εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο 

παγθνζκίσο θαη έρεη θαηαζηεί ππιψλαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Με ηνλ ηνπξηζηηθφ λα είλαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ παγθφζκηα παλδεκία, ε πξνηεξαηφηεηα ηψξα είλαη ε ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο αλάθακςεο 

ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα επηηαρχλεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ε ΔΣΑΑ 

παξνπζίαζε ην Green Technology Selector, κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα αγνξψλ. Αλ θαη ε 

θξίζε δελ έρεη ηειεηψζεη, ππάξρεη απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο λα θαζνξηζζεί ε 

θαηεχζπλζε πξνο έλαλ πην πξάζηλν ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζην κέιινλ. Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζηφρσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ, ν UNWTO ππνζηεξίδεη ηνλ Green Technology 

Selector ηεο ΔΣΑΑ. Η πιαηθφξκα κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα ππάξρνληα δηαδηθηπαθά εξγαιεία 

απνδνηηθφηεηαο πφξσλ ηνπ UNWTO, φπσο ην Hotel Energy Solutions (HES) ή ηα θηιφδνμα 

Nearly Zero Energy Hotels (neZEH). Ο Green Technology Selector ηνπ EBRD είλαη κηα 

δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα αγνξψλ πνπ παξαζέηεη ηηο θαιχηεξεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεγνξία απφ 

θαηαζθεπαζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Η βηνκεραλία θηινμελίαο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνλ ηνπξηζκφ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Green Technology Selector, γηα λα 

βξνπλ πάλσ απφ 26.000 πξάζηλεο ηερλνινγίεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ΔΣΑΑ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε Γηεπθφιπλζε Υξεκαηνδφηεζεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο ηεο 
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ΔΣΑΑ (GEFF), ην Πξφγξακκα Γηεπθφιπλζεο Πξάζηλνπ Δκπνξίνπ (Πξάζηλν TFP) θαη ην 

Κέληξν Μεηαθνξψλ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Σερλνινγίαο γηα ην Κιηκαηηθφ Αιιαγή (FINTECC). 

Πηζαλέο επελδχζεηο ζα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ζα παξέρνπλ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ζα κεηψζνπλ ηε ρξήζε λεξνχ θαη πφξσλ. Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθά παξάζπξα θαη πφξηεο, ζεξκνκφλσζε, θσηηζκφ, θαηαζθεπαζηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

κεραλήκαηα, θσηνβνιηατθά ειηαθά πάλει θαη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο. «Δίκαζηε ζηελ 

επράξηζηε ζέζε λα ζπλερίζνπκε ηε ζπλεξγαζία καο κε ηνλ UNWTO θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα κέζα απφ ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο παλδεκίαο θνξαλατνχ», δήισζε ν Βιάρν 

Κνηδάθνβηηο, Γηεπζπληήο ηεο ΔΣΑΑ, γηα ηα Αθίλεηα θαη ηνλ Σνπξηζκφ. Σν Green Technology 

Selector ζα επηηαρχλεη ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θιίκα ζην πιαίζην ηνπ GEFF θαη 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο ΔΣΑΑ. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ ππνζηήξημε δηεζλψλ 

δσξεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ην Σακείν γηα ην Πξάζηλν Κιίκα 

(GCF) θαη ην Σακείν Δπελδχζεσλ γηα ην Κιίκα (CIF). 

 

Η Αίγππηνο μεθηλά ηελ πξώηε θακπάληα βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ ζε πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο μεθίλεζε ηελ εθζηξαηεία «Eco Egypt», σο ηελ πξψηε εθζηξαηεία 

ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Η εθζηξαηεία, 

ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Global Environment Facility (GEF), μεθίλεζε ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ θαη ην Τπνπξγείν Πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο ζηελ 

εθζηξαηεία ζπκκεηέρνπλ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP), θαη ε 

αηγππηηαθή ΜΚΟ, πνπ ελζσκαηψλεη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Αηγχπηνπ (MBDT). 

Η ηειεηή έλαξμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Φπζηθφ Καηαθχγην Ras Mohammed ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ ηλά. ηελ ηειεηή παξεπξέζεθαλ ε Τπνπξγφο 

Πεξηβάιινληνο Γηαζκίλ Φνπάλη, Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Υαιίλη Αι Αλάλη, 

Τπνπξγφο Πιεξνθνξηψλ Οζάκα Υέηθαι θαη Τπνπξγφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Μνράκελη 

Μαλάξ Έλκπα Παξεπξέζεθαλ επίζεο 30 πξέζβεηο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη εθπξφζσπνη 

δηεζλψλ κέζσλ. Η εθζηξαηεία «Eco Egypt» εληάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεδξηθήο 

πξσηνβνπιίαο «Go Green» πνπ επαηζζεηνπνηεί ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη παξέρεη έλα 

πξαγκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαηεξήζεη ηε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη ηελ 

εζληθή νηθνλνκία. Η Φνπάλη πξφζζεζε φηη ν νηθνηνπξηζκφο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

αλαδσνγφλεζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, εηδηθά θαζψο ε λέα παλδεκία (COVID-19) επεξέαζε 

ζνβαξά ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κεγηζηνπνηψληαο ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

επαηζζεηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα γηα ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηεο κεγάιεο θιίκαθαο 

ζπκκεηνρήο ζηελ πξνζηαζία ηνπο. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελζσκαηψλνληαο ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε λενιαία, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

 

Από ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ ε Αίγππηνο ππνδέρζεθε 250.000 ηνπξίζηεο από 15 ρώξεο 

 

Πεξίπνπ 250.000 ηνπξίζηεο απφ 15 ρψξεο έρνπλ επηζθεθζεί ην αξκ Δι έηρ θαη ηε 

Υνπξγθάληα  ζηελ Αίγππην απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ θαη 

Αξραηνηήησλ Khaled Al-Anani. 

Σα ζρφιηα ηνπ ππνπξγνχ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ηελ κνλνήκεξε επίζθεςή ηνπ ζηε γεξκαληθή πξσηεχνπζα, ην Βεξνιίλν, ηελ Παξαζθεπή, 

ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ εθπξφζσπνη ησλ γεξκαληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

Ο Al-Anani είπε φηη ε επηηπρία ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηνπ COVID-19 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα απφ ηφηε πνπ 

επαλεθθίλεζε ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο, ηελ 1ε Ινπιίνπ. Πξφζζεζε φηη ε επαλεθθίλεζε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Αίγππην απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ήηαλ έλαο πεξαηηέξσ δείθηεο 

βειηίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιίκαηνο. Σφληζε φηη ε Αίγππηνο παξακέλεη κηα θνξπθαία αγνξά 
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γηα ηνπο Γεξκαλνχο ηνπξίζηεο θαη είλαη έλαο δεκνθηιήο πξννξηζκφο γηα ηνπο Γεξκαλνχο πνπ 

ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ, ν Al-Anani, πξαγκαηνπνίεζε εληαηηθέο ζπλαληήζεηο γηα 

λα ζπδεηήζεη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ απφ ηε Γεξκαλία ζε αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο. 

πλαληήζεθε κε πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Heiko Maas. 

Καηά ηε δηκεξή ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ ζην Bundestag, 

Sebastian Münzenmaier, ν Al-Anani επαίλεζε ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη 

Γεξκαλίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Πξφζζεζε φηη απηέο παξέρνπλ πεξαηηέξσ επθαηξίεο γηα 

ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

Δπαλεμεηάζηεθε ε επηηπρεκέλε εκπεηξία ηεο Αηγχπηνπ ζηελ επαλέλαξμε ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ ζηα ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηνπ Νφηηνπ ηλά. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθή είλαη ε δέζκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

ΟΤΓΑΝ 

 

Η Ιλδηθή εηαηξεία ONGC Videsh (OVL) θαη νη εηαίξνη απνζύξνληαη από ηηο 

πεηξειαηνπεγέο ηνπ νπδάλ 

Η εηαηξεία πεηξειαίνπ ηεο Ιλδίαο ONGC Videsh (OVL) δήισζε ηελ Σεηάξηε φηη απνθάζηζε 

καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο - θηλεδηθέο θαη καιαηζηαλέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ - λα απνζπξζνχλ 

απφ ηα πεηξειατθά κπινθ ηνπ νπδάλ κεηά απφ ρξφληα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο αξρέο ζην 

Υαξηνχκ . 

Σν 2003, ζπγθξνηήζεθε ε θνηλνπξαμία Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) 

κεηαμχ ησλ θηλεδηθψλ CNPC, Malaysian Petronas, Indian ONGC Videsh θαη ηεο Sudan's 

Sudapet γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπινθ 1, 2 θαη 4 ησλ πεηξειατθψλ πεδίσλ ηνπ νπδάλ Muglad 

Basin ζηα 800 ρηιηφκεηξα. 

Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Ννηίνπ νπδάλ ηνλ Ινχιην ηνπ 2011, ηα κπινθ ρσξίζηεθαλ κεηαμχ 

ηνπ Βφξεηνπ θαη ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. 

Σν Sudan είρε αξλεζεί ζηελ ONGC θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο παξάηαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κπινθ 2Β κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016. 

χκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Press Trust Of India (PTI), ε OVL απνρψξεζε κεηά ηελ 

άξλεζε ηνπ νπδάλ λα πιεξψζεη γηα ην πεηξέιαην πνπ πήξε απφ ηα νηθφπεδα. 

"Σν νπδάλ δελ είρε πιεξψζεη απφ ην 2011 ηελ OVL θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ην πεηξέιαην 

πνπ αγφξαζε. Σα ηέιε ηνπ νπδάλ έλαληη ηεο OVL αλήιζαλ ζε 430,69 εθαηνκκχξηα δνιάξηα", 

δήισζε έλαο Ιλδφο αμησκαηνχρνο. 

Η ONGC βξίζθεηαη κε δηαηηεζία κε ην νπδάλ γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν γηα λα 

αλαθηήζεη ηα ηέιε πεηξειαίνπ πνπ ηψξα έρνπλ αλέιζεη ζηα 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Η 

ONGC θαηέρεη ην 25% ησλ δχν κπινθ, ελψ ην CNPC ηεο Κίλαο (40%), ην Petronas ηεο 

Μαιαηζίαο (30%) θαη ην Sudapet ηνπ νπδάλ (5%). 

 

Σν ΓΝΣ ελέθξηλε 12κελν νηθνλνκηθό πξόγξακκα ηνπ νπδάλ 

 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δήισζε φηη ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηακείνπ ελέθξηλε 

έλα δσδεθάκελν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ εθπνλήζεθε απφ ην νπδάλ θαζψο επηδηψθεη λα 

εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθαξκφδεη κεηαξξπζκίζεηο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελδερφκελε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο. "Η κεηάβαζε ηνπ νπδάλ ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζεκειηψδεηο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα κηα ζπλνιηθή αλάπηπμε", 

δήισζε ε Antoinette Sayeh, αλαπιεξψηξηα γεληθή δηεπζχληξηα ηνπ ηακείνπ. Η Sayyeh δήισζε 

φηη ηα ηεξάζηηα εμσηεξηθά ρξέε ηνπ νπδάλ θαη νη καθξνρξφληεο θαζπζηεξήζεηο εμαθνινπζνχλ 

λα πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δαλεηζηεί απφ ην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Σακείνπ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, ηεο εθαξκνγήο 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο εμφθιεζεο θαζπζηεξήζεσλ. 
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Η Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ηνπ Υαξηνύκ πξαγκαηνπνηείηαη ελ κέζσ δηαθσληώλ 

  

Η Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη ζην Υαξηνχκ κεηά απφ επαλεηιεκκέλε 

αλαβνιή, κε θφλην πξνζδνθίεο θαη ειπίδεο φηη ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ κπνξεί 

λα ζηακαηήζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί νδηθφο ράξηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο πξσζππνπξγφο 

Abdallah Hamdok ζα παξνπζηάζεη ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο κεηαβαηηθήο 

θπβέξλεζεο ζε έλα έγγξαθν εξγαζίαο πνπ θέξλεη ηα νξάκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο γηα έλα 

βηψζηκν δεκνθξαηηθφ θξάηνο ζχκθσλα κε έλα νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ ζρέδην.  

Η Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ζα ζπδεηήζεη, ζε ελλέα ζπλεδξίεο ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ, 

έγγξαθα εξγαζίαο θαη ζπζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηα δεθανθηψ ηνκεαθά εξγαζηήξηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπλεδξίνπ. Ο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο θαη πξψελ 

ηξαπεδίηεο Hafiz Ismail δήισζε φηη «ην ζπλέδξην έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ δπλάκεσλ γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αιιαγή (FFC) ζρεηηθά κε ην 

νηθνλνκηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ».  

Η Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ζπλέρηζε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ζηελ Αίζνπζα Φηιίαο θαη 

εμέηαζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ. Οη ζπζηάζεηο πεξηειάκβαλαλ ηε ζεκαζία δεκηνπξγίαο 

ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εληνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ γηα ην εζσηεξηθφ 

θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Δπίζεο, νη ζπζηάζεηο πεξηειάκβαλαλ ηε ζεκαζία ηεο έθδνζεο 

πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη βηνκεραληψλ κηθξήο θιίκαθαο, ηελ 

εμαίξεζε ησλ εηζξνψλ παξαγσγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηελ ηφλσζε ηεο παξαγσγήο πξνο 

εμαγσγή.  

Ο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο θαη πξψελ ηξαπεδίηεο Hafiz Ismail είπε φηη ε Δζληθή Οηθνλνκηθή 

Γηάζθεςε ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη έλα ξεαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ φξακα θαη λα πξνηείλεη ζνβαξέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί ε πνιηηηθή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (ΓΝΣ) πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, είπε. Ο Ιζκαήι δήηεζε ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηε ρψξα θαη ησλ ζπκβάζεσλ πεηξειαίνπ πνπ ππνγξάθεθαλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν θαζεζηψο. Η θπβέξλεζε πξέπεη λα κεηψζεη ηηο πεξηηηέο δαπάλεο θαη λα ειέγμεη 

ηελ νηθνλνκία ζε φια ηα ζεκεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ζηξαηφ. 


