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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/10/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

 
Δύζξαπζηε ηζνξξνπία γηα ηα επηηόθηα:  

Μηα ππεξβνιηθά απφηνκε πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ επηέκβξην ζηελ Αίγππην ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε «δηαβνπιεχζεηο» κε ην ΓΝΣ, ην νπνίν πηζαλφηαηα ζα ζπληζηνχζε πεξηζζφηεξεο πεξηθνπέο 

επηηνθίσλ, γξάθεη ν Patrick Werr γηα ην Reuters. Οη δηαβνπιεχζεηο ζα μεθηλήζνπλ ζην πιαίζην ηεο 

αλακνλήο 5,2 δηζεθαηνκκπξίσλ USD πνπ ε Αίγππηνο ζπκθψλεζε κε ην ηακείν λσξίηεξα απηφ ην έηνο, 

to νπνίo νξίδεη φηη ε θπβέξλεζε ζα δηαβνπιεπζεί κε κηα ηερληθή νκάδα ηνπ ΓΝΣ εάλ ην πνζνζηφ 

πιεζσξηζκνχ πέζεη θάησ απφ ην 6% έσο ηα ηέιε επηεκβξίνπ θαη κε ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

ηακείνπ εάλ κεησζεί θάησ απφ ην 4%. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ επηβξαδχλζεθε 

ζην 3,4% ηνλ Αχγνπζην - ν ρακειφηεξνο απφ ην 2005 - απφ 4,2% ηνλ Ηνχιην. Οη νηθνλνκνιφγνη 

αλακέλνπλ φηη νη αξηζκνί ηνλ επηέκβξην ζα θπκαλζνχλ ζηα ίδηα επίπεδα. Ζ Renaissance Capital 

δήισζε ηνλ πεξαζκέλν κήλα πσο αλακέλεη φηη ν πιεζσξηζκφο ζα θιείζεη ην 2020 αθξηβψο θάησ απφ 

ηνλ ζηφρν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) πνπ είλαη ζην 6-12%. Ζ CBE θαζνδήγεζε ηελ 

νηθνλνκία ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζέγγηζήο ηεο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ θαη ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ κείσζε ησλ επηηνθίσλ κπνξεί βξαρππξφζεζκα λα 

νδεγήζεη ζε  ηφλσζε ησλ εηαηξηθψλ δαπαλψλ, νχησο ή άιισο: Με ηελ δήηεζε λα αλαθάκπηεη, νη 

εηαηξείεο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ρξέε, ελψ ε πηψζε ησλ ηηκψλ ζα απμήζεη ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

Ο εηήζηνο βαζηθόο πιεζσξηζκόο ηεο Αηγύπηνπ έθηαζε ην 3,3% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 

Ο εηήζηνο βαζηθφο πιεζσξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ, δηακνξθψζεθε ζην 3,3% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020, ζε 

ζχγθξηζε κε 0,8% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020. ε έθζεζε ηεο ε CBE απνθάιπςε φηη νη κεληαίεο βαζηθέο 

ηηκέο θαηαλαισηή θαηέγξαςαλ κεληαίν πνζνζηφ αχμεζεο 0,1% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020, έλαληη -

0,2% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 θαη -2,3% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. Δλ ησ κεηαμχ, ε Κεληξηθή 

Τπεξεζία  ηαηηζηηθήο (CAPMAS) δήισζε, φηη ν εηήζηνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο ρψξαο ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο (CPI-U) απμήζεθε ζε 3,7% ην επηέκβξην, έλαληη 3,4% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020. 

Δπηπιένλ, ν κεληαίνο CPI-U ζεκείσζε άλνδν 0,3% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020, απφ κεδέλ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2019 θαη -0,2% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020. Ζ Beltone Financial αλακέλεη φηη ε CBE ζα 

δηαηεξήζεη ηα επηηφθηα ηεο ακεηάβιεηα θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο (MPC) ζηηο 12 Ννεκβξίνπ. ε κηα έθζεζε, ε Beltone ζεκείσζε φηη ε επίδξαζε ηεο κείσζεο 

ηνπ επηηνθίνπ θαηά πεξίπνπ 350 κνλάδεο βάζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ αληηθαηνπηξίζηεθε πιήξσο ζηελ πξάμε. Απνδίδεη ηε ζηαζεξή πξφβιεςε 

επηηνθίνπ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ εληφο ηνπ ζηφρνπ ηεο CBE ηνπ 9% (± 3%) έσο 

ην ηέινο ηνπ 2020. Πξφζζεζε φηη ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ειαθξά ηνλ επηέκβξην ζην 3,7%, 

πιεζίνλ ηεο πξφβιεςεο γηα 3,6%. 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 
Ο Αηγύπηηνο πξόεδξνο Al-Sisi επηθπξώλεη ηε ζαιάζζηα ζπκθσλία νξηνζέηεζεο ΑΟΕ Αηγύπηνπ-

Διιάδαο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη επηθχξσζε, ην άββαην, ηε ζπκθσλία ζαιάζζηαο 

νξηνζέηεζεο ΑΟΕ πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ησλ αηγππηηαθψλ θαη ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηηο 6 

Απγνχζηνπ. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα αξηζ. 444 ηνπ 2020 «βαζίζηεθε ζηελ επηζπκία ησλ δχν ρσξψλ λα 

ζπκβάινπλ ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο, κε θαιή πίζηε, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, θαζψο θαη 

ζηελ επηζπκία ηνπο γηα ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο, ησλ ζρέζεσλ γεηηνλίαο θαη ησλ δεζκψλ 
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θηιίαο .. Σν δηάηαγκα νξίδεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νη θπζηθνί πφξνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, εθηείλνληαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή 

νηθνλνκηθή δψλε ελφο κέξνπο ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ηνπ άιινπ, θαη νη δχν πιεπξέο 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο εθκεηάιιεπζεο γηα απηνχο ηνπο πφξνπο. Σν 

δηάηαγκα ζεκεηψλεη επίζεο φηη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εμήγεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο ζπκθσλίαο πξέπεη λα επηιπζεί δηπισκαηηθά κε πλεχκα θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Γελ 

ππφθεηηαη ζε αλάθιεζε ή αλαζηνιή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αιιά κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ. 

Νσξίηεξα ηνλ Αχγνπζην, ε Αίγππηνο θαη ε Διιάδα ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία ζαιάζζηαο νξηνζέηεζεο 

ζε κηα πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ησλ νξπθηψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Ζ ζπκθσλία θαζνξίδεη ηα φξηα κεηαμχ ησλ απνθιεηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ ησλ δχν 

ρσξψλ, ελ κέζσ απμαλφκελσλ εληάζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ιφγσ ησλ παξάλνκσλ ηνπξθηθψλ 

πξνζπαζεηψλ λα αλαδεηήζνπλ πεηξέιαην ζηελ πεξηνρή. Καη ηα δχν ειιεληθά θαη αηγππηηαθά 

θνηλνβνχιηα ελέθξηλαλ ηε ζπκθσλία ηνλ Αχγνπζην. 

Τπνπξγόο Γηεζλνύο πλεξγαζίαο: Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

Οη επέιηθηεο θαη βηψζηκεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο κεηά ηελ παλδεκία  (COVID-19), ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγφ Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ Rania Al-Mashat. Ζ ππνπξγφο πξφζζεζε φηη απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο 

επέηξεςαλ ζηελ Αίγππην λα απνξξνθήζεη ηα ζνθ ηεο παλδεκίαο. Σα ζρφιηα ηεο ππνπξγνχ Al-Mashat 

ήξζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε κηα βηληεν ζπλεδξία πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ 

Οκάδα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ζ ζπλάληεζε πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο ζπλεδξίεο κε νκηιεηέο απφ ην 

Παλεπηζηήκην Johns Hopkins, ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηηο Δπίζεκεο ηαηηζηηθέο, ην Ίδξπκα Ford θαη ηνλ 

Όκηιν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο κηα ζπδήηεζε ηεο επηηξνπήο πνιηηηθήο 

ππνπξγηθνχ επηπέδνπ πνπ πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο ηεο Ηνξδαλίαο, Wissam Rabadi, θαζψο θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

ηνπ Σδηκπνπηί, Ilyas M. Dawaleh.  

Ζ Carmen Reinhart, αληηπξφεδξνο θαη επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, δήισζε 

φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκία αληηκεησπίδεη κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζπλερίδνληαη. Αλαθέξεηαη 

ζηνλ ξφιν ηνπ Οκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ επίηεπμε πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε βνήζεηα ησλ ρσξψλ απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε. 

 
Ζ ΔΣΑΑ δήισζε όηη ε Αίγππηνο είλαη ε κόλε νηθνλνκία ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο πνπ είλαη πηζαλό 

λα μεθύγεη από ηελ ύθεζε ην 2020 FY 

Ζ αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ζην 2% ην 2020, πξηλ αλαθάκςεη ζην 5% ην 2021, 

αλαθνίλσζε ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) ζηελ ηειεπηαία έθζεζή 

ηεο. Ζ ΔΣΑΑ δήισζε φηη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο επηβξαδχλζεθε ζην 3,5% θαηά ηε ρξήζε 2019/20 

(FY) πνπ έιεμε ηνλ Ηνχλην, απφ 5,6% ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ ηξάπεδα δήισζε φηη ε αλάπηπμε 

θαηά ηα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20, πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ λένπ θνξαλντνχ 

(COVID-19), ήηαλ 5,4% ζε εηήζηα βάζε (y-o-y).  

Ζ ΔΣΑΑ αλακέλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ ζα επηβξαδπλζεί ζην 3,3% ην FY 2020/21, 

ζπγθξαηεκέλε απφ ηηο αδχλακεο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηηο δηαηαξαρέο ζηηο 

παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο. Δπεξεάζηεθε επίζεο ζεκαληηθά απφ ηελ αζζελέζηεξε δήηεζε απφ ηνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο θαη απφ ηελ επηβξάδπλζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ). Χζηφζν, 

κεγάια δεκφζηα έξγα θαηαζθεπήο θαη ε άλζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζα ζπλερίζνπλ λα 
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δηαηεξνχλ ηελ αλάπηπμε. Οη θχξηνη θίλδπλνη γηα ηηο πξννπηηθέο πξνθχπηνπλ απφ πηζαλά απζηεξφηεξα 

κέηξα θνηλσληθήο απφζηαζεο, θαζψο θαη απφ ηε ρακειή δήηεζε εμαγσγψλ. Ζ ΔΣΑΑ δήισζε φηη ε 

Αίγππηνο είλαη ε κφλε νηθνλνκία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο πνπ είλαη πηζαλφ λα μεθχγεη απφ ηελ χθεζε 

ην 2020. Ζ ρψξα έρεη πξνβιεπφκελε αχμεζε 2%, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη ελ κέξεη απφ κεγάια δεκφζηα 

έξγα θαηαζθεπήο θαη κηα έθξεμε ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Ζ ΔΔ ζπλεηζθέξεη 200 εθαηνκκύξηα επξώ γηα ην πξόγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Αηγύπηνπ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) έρεη ζπλεηζθέξεη ζπλνιηθά 200 εθαηνκκχξηα επξψ ζην πξφγξακκα 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ απφ ηελ έλαξμή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Christian Berger, Πξέζβε 

ηεο ΔΔ ζηελ Αίγππην. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγήζεθε κέζσ κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη 

ηνπ Ηηαιηθνχ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο (AICS). Οη δχν πιεπξέο εξγάζηεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Αίγππην κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - Κνηλφ πξφγξακκα αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο (EU-JRDP). Σν EU-JRDP είλαη κηα πξσηνβνπιία «κε βάζε ηελ πεξηνρή» πνπ μεθίλεζε, 

κεηαμχ 2014 θαη 2020, ζε ηξεηο πεξηνρέο, Matrouh, Minya θαη Fayoum. Τινπνηήζεθε απφ ην ηηαιηθφ 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, κέζσ ηεο Ηηαιηθήο Πξεζβείαο 

ζηελ Αίγππην κε ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ AICS, κε 11 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην έξγν. Ζ ΔΔ δηέζεζε 

επηρνξήγεζε 21,9 εθαη. Δπξψ γηα απηφ ην έξγν. 

Οη αηγππηηαθέο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν είλαη ην Τπνπξγείν Γηεζλνχο πλεξγαζίαο σο 

Δζληθφο πληνληζηήο, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Αλάθηεζεο Γεο σο Τπεχζπλν Τπνπξγείν, ην 

Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο θαη ην Τπνπξγείν Σνπηθήο Αλάπηπμεο. Μφλν ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Matrouh, ε ΔΔ ρξεκαηνδφηεζε, ζε ζρέζε κε ην EU-JRDP, ην «Demining Component» 

πνπ πινπνίεζε ην UNDP. Ο ζηφρνο EU-JRDP είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ βάζεη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ έξγσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο. ην 

Κπβεξλείν ηνπ Matrouh, ην έξγν αλέπηπμε βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζπιινγήο λεξνχ ζηα μεξά εδάθε ηεο 

βνξεηνδπηηθήο αθηήο ηεο Αηγχπηνπ. Σν έξγν αχμεζε επίζεο ηελ ηθαλφηεηα αληνρήο ησλ βνζθνηνπηψλ  

θαη αλέιαβε ηελ πξνψζεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ (ΓΔ). Σν έξγν αχμεζε ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο γεο θαη ησλ πδάησλ κέζσ ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Σν έξγν αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηελ 

άξδεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζε παιηέο εθηάζεηο. Απέδεημε επίζεο ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηεο εηζαγσγήο ad-hoc θαιά πξνζαξκνζκέλσλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα θαιιηέξγεηεο θεπνπξηθήο 

πςειήο απφδνζεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σειηθά, ην έξγν έδεημε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεθηίκεζεο ησλ 

πηπρψλ ηνπ θχινπ, γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκσλ ιχζεσλ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

ηξαηεγηθή 2021-2025: Ζ Τπνπξγόο Γηεζλνύο πλεξγαζίαο ηεο Αηγύπηνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

εηήζηα ζπλάληεζε ηεο ΔΣΑΑ  

Ζ ππνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ Rania Al-Mashat ζπκκεηείρε ζηηο εηήζηεο 

ζπλαληήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus (COVID-19). 

Χο εθπξφζσπνο ηεο Αηγχπηνπ θαη θπβεξλήηεο ηεο ΔΣΑΑ, ε ππνπξγφο ζπδήηεζε ην λέν ζρέδην 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο ηξάπεδαο γηα ην 2021-2025. πκκεηείρε επίζεο ζην Παγθφζκην Φφξνπκ 

Τπνδνκψλ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ πνιπκεξψλ αλαπηπμηαθψλ 

εηαίξσλ κε θπβεξλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη αλζεθηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηηο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο. 

ηηο ζπλαληήζεηο ζπδεηήζεθαλ ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID-19. Ζ ΔΣΑΑ επελδχεη ζε 38 αλαδπφκελεο αγνξέο, κε ηελ 

Αίγππην λα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηνρέο δξάζεο ηεο ηξάπεδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA). Ζ λέα πεληαεηήο ζηξαηεγηθή γηα ην 2021-2025 

επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηηο νηθνλνκίεο κέζσ ηεο επηηάρπλζεο ησλ πξάζηλσλ επελδχζεσλ, ηεο επίηεπμεο 
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πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, ηεο πξνψζεζεο ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηεο 

ψζεζεο γηα ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ ΔΣΑΑ είλαη έηνηκε λα γίλεη πιεηνςεθηθή πξάζηλε ηξάπεδα 

έσο ην 2025, απμάλνληαο ηελ πξάζηλε ρξεκαηνδφηεζε ζε ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο έσο ην 2025. Σνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, ε Τπνπξγφο Al-Mashat είρε 

ζπλαληεζεί κε ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηεο ΔΣΑΑ γηα λα ζπδεηήζεη ηε λέα ζηξαηεγηθή, ε νπνία 

ηφληζε φηη ζπλάδεη κε ην αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Πξφζζεζε φηη ζπκβαδίδεη 

επίζεο κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα επηηχρεη πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, λα 

πξνσζήζεη ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη λα πξνσζήζεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Ζ ΔΣΑΑ απμάλεη ηελ εηήζηα ρξεκαηνδόηεζε γηα ην ζρέδην νηθνλνκηθήο αλάθακςεο 2021-2025 

ζε 13 δηζ. Δπξώ 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) ζα απμήζεη ηελ εηήζηα 

ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 2021-2025 ζε ζρεδφλ 13 δηζ. Δπξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν επίπεδν ξεθφξ ησλ 10 δηζ. Δπξψ ην 2019. Ζ αχμεζε, ε νπνία πεξηγξάθεθε ζηηο εηήζηεο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ζα επηηξέςεη ζηελ ηξάπεδα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε λέα παλδεκία (COVID-19). Δπίζεο, ζηηο εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ε 

ηξάπεδα αλαζεψξεζε ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο 2021-2025, παξάιιεια κε πνιιά άιια ζεκαληηθά 

γεγνλφηα, ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε εθινγή ηεο πξψηεο γπλαίθαο πξνέδξνπ ηεο Odile 

Renaud Basso. Ζ λέα ζηξαηεγηθή ζα θαηαζηήζεη ηελ ΔΣΑΑ εγέηε ζηελ πξάζηλε ρξεκαηνδφηεζε, κε 

θηιφδνμν ζρέδην λα γίλεη πιεηνςεθηθή πξάζηλε ηξάπεδα έσο ην 2025. Σαπηφρξνλα, ζα απμήζεη ην 

κεξίδην ηεο πξάζηλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζε έσο ην 

ίδην έηνο. Χο απάληεζε ζηελ θξίζε COVID-19, ε ηξάπεδα ζα εληζρχζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνπο 

ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ αγξνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ βηψζηκσλ ππνδνκψλ. Ζ ΔΣΑΑ ζα επηθεληξσζεί ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάθακςεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμάλνληαο ην κεξίδηφ ηνπ ζηηο επελδχζεηο ηεο 

ηξάπεδαο ζε πεξηζζφηεξν απφ 75%. 

Ζ CBE δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο αλνίγκαηνο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ γηα ηδηώηεο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) εμέδσζε νδεγίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ 

αλνίγκαηνο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηδηψηεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. ε επηζηνιή πξνο ηηο 

ηξάπεδεο, ε CBE δήισζε φηη δεηήζεθε ε γλψκε ηεο Μνλάδαο Ννκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (MLCU) γηα λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε θαη δηεπθφιπλζε ζην ζέκα απηφ.  Ζ CBE αλέθεξε φηη ε ζπκθσλία κε ην MLCU 

πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλφλσλ γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ γηα λένπο 

πειάηεο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε CBE θαη MLCU. Οη λένη θαλφλεο θαη θαλνληζκνί πεξηιάκβαλαλ 

επίζεο ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα νκάδεο πνπ ζέινπλ λα αλνίμνπλ ινγαξηαζκνχο γηα πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπνξηθφ κεηξψν ή άδεηα γηα λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα. 

Γηεπθνιχλνπλ επίζεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα πειάηεο πνπ είλαη ηερλίηεο θαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, 

αλνίγνληαο ινγαξηαζκνχο γηα απηνχο ζηελ θαηεγνξία ινγαξηαζκψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Απηνί νη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ κέζσ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Ζ CBE ζπκθψλεζε επίζεο λα ηξνπνπνηήζεη ηα αλψηαηα φξηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα 

ινγαξηαζκψλ γηα ηαθηηθνχο θαη λνκηθά θαζνξηζκέλνπο πειάηεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο θαη 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ζ θίλεζε ζα παξέρεη πεξηζζφηεξε επειημία ζηε ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, ε ηξάπεδα θαζνξίδεη ην κέγηζην ππφινηπν ινγαξηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην κέγηζην εκεξήζην φξην ζπλαιιαγψλ είλαη 30.000 EGP θαη ην κέγηζην κεληαίν είλαη 100.000 

EGP. Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο θαη ηηο κηθξνεπηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ έγγξαθα ή έδξα, ε 

επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Σν κέγηζην ππφινηπν ινγαξηαζκνχ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα, δεδνκέλνπ φηη ην κέγηζην εκεξήζην φξην ζπλαιιαγψλ είλαη ζηα 40.000 

EGP θαη ε κέγηζηε κεληαία ζπλαιιαγή είλαη 200.000 EGP. Γηα εηαηξείεο θαη κηθξνθαηαζηήκαηα ή 
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απηναπαζρνινχκελνπο πειάηεο θαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ έγγξαθα ή έδξα, αιιά 

αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ην κέγηζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο 

ηξάπεδαο. Ζ κέγηζηε εκεξήζηα ζπλαιιαγή είλαη 30.000 EGP θαη ην κέγηζην κεληαίν φξην ζπλαιιαγήο 

είλαη 100.000 EGP. Ζ CBE αλέθεξε φηη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο πειάηεο 

πνπ εθδφζεθαλ απφ ην MLCU ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 ζα εθαξκνζηνχλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο 

απηψλ ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ. 

Σα κέηξα ζα επηηξέςνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα απνθηήζνπλ λέα πειαηεηαθή βάζε, ζα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχλ ηνπο λένπο πειάηεο θαη λα ηνπο βνεζνχλ. ηηο λέα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεηαη 

ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ κε εζληθέο ηαπηφηεηεο. Ζ λέα aαπφθαζε αλακέλεηαη λα ρηππήζεη επίζεο ηελ 

άηππε νηθνλνκία, ε νπνία απνηειεί πεξίπνπ ην 60% ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ αλακέλεηαη αλάπηπμε 2,8% γηα ην FY 2020/21, έλαληη ηεο 

εθηηκώκελεο 3,5%  

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) αλακέλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα είλαη 

2,8% θαηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2020/2021, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθηηκψκελε αχμεζε 3,5% 

θαηά ηε ρξήζε 2019/20. Ο δηεζλήο νξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο αλακέλεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηα 

επφκελα πέληε ρξφληα, ε νπνία ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζην 5,6% πεξίπνπ ην 2024/25. Σα ζηνηρεία 

δεκνζηεχζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Οηθνλνκηθήο Πξννπηηθήο (WEO), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εηήζησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Σν ΓΝΣ αλέθεξε φηη αλακέλεη φηη ν 

κέζνο πιεζσξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ λα θηάζεη ην 6,2% ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζε ζχγθξηζε κε 5,7% γηα 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σν ηακείν πξφζζεζε φηη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο ζα 

απμεζεί θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε κε εθηηκήζεηο πεξίπνπ 

3,2% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20. Αλακέλεη επίζεο φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Αίγππην ζα αλέιζεη 

ζην 9,7% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζε ζχγθξηζε κε 8,3% ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σν 

ΓΝΣ ζπλερίδεη λα πξνβιέπεη βαζηά χθεζε ην 2020, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο (COVID-19). 

Ζ Deutsche Bank αλαθέξεη ηελ Αηγππηηαθή νηθνλνκία σο ηελ αγαπεκέλε κεηαμύ ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ αγνξώλ. 

Παξά ηε δηαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνήιζε απφ ην lockdown, ηε δηαθνπή ηεο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ κεησκέλε θαηαλάισζε λνηθνθπξηψλ, ε δπλακηθή ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ έρεη δείμεη αλζεθηηθφηεηα ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, ηεο 

ζεκαληηθήο εμσηεξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ. Οη 

εηζξνέο εκβαζκάησλ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ξεπζηφηεηα ζπλαιιάγκαηνο (FX). Σα ηειεπηαία εκπνξηθά ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη ην έιιεηκκα εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κεηψζεθε γηα 15ν ζπλερφκελν κήλα ηνλ Ηνχιην θαηά 

51% ζε εηήζηα βάζε ζηα 2,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Deutsche Bank, 

ηα εμαζθαιηζκέλα δάλεηα απφ δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηξάπεδεο μεπεξλνχλ ηα 15 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δπηπιένλ, ε Deutsche Bank αλακέλεη δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζην 4% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε ρξήζε 2019/20, απφ ην έιιεηκκα 3,6% πνπ θαηαγξάθεθε κεηά 

ηελ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Οη ηηκέο θηλήζεθαλ απνπιεζσξηζηηθά ηνλ Αχγνπζην, ιφγσ ηεο ππνηνληθήο δήηεζεο. Ζ Deutsche Bank 

αλακέλεη φηη ηνλ επηέκβξην ν πιεζσξηζκφο ζα θπκαλζεί ζην 3,9%, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ 

επαλέλαξμε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία γεληθά αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ην 4ν 

ηξίκελν ηνπ 2020, αλ θαη ζε κέηξηα επίπεδα.  

H ηξάπεδα αλακέλεη φηη ε Αίγππηνο ζα μεπεξάζεη φιεο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο (CEEMEA) απφ ηελ άπνςε ηεο απφδνζεο θηλδχλνπ 

έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Πξνβιέπεη φηη ε ζηαδηαθή ραιάξσζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 

εηζξνέο ρσξίο πεξαηηέξσ πηψζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα. πλνιηθά, ε 
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Deutsche Bank αλακέλεη φηη ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ζα παξακείλνπλ πςειά, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ Σνπξθία, ελψ ν πιεζσξηζκφο δηαηεξείηαη ζε θαιά επίπεδα. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Ζ ΔΣΔπ επελδύεη 22 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζην πξώην θιείζηκν ηνπ LCP Fund II 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ππέγξαςε δέζκεπζε κε ην Lorax Capital Partners (LCP) 

Fund II, ζηελ νπνία ε ηξάπεδα ζα επελδχζεη 22 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν LCP Fund II είλαη έλα 

ηδησηηθφ ηακείν πνπ ζηνρεχεη πξσηίζησο ηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ) θαη εηαηξείεο κεζαίαο αγνξάο ζηελ Αίγππην. ην πξψην θιείζηκν, ην ηακείν πξνζέιθπζε 140 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα δεζκεχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ δηεζλψλ επελδπηψλ φπσο: ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ). ε Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Δηαηξεία 

(IFC), ε Proparco θαη ην Αηγππηηαθφ Ακεξηθαληθφ Σακείν Δπηρεηξήζεσλ (EAEF). Ο δηαρεηξηζηήο 

θεθαιαίσλ, LCP Fund Manager BV, ζα πηνζεηήζεη κηα πξαθηηθή επελδπηηθή ζηξαηεγηθή 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Θα επηδηψμεη επίζεο λα επελδχζεη ζε επηρεηξήζεηο κε ηζρπξφ δπλακηθφ 

αλάπηπμεο ζε ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σν ηακείν ζηνρεχεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ, απμάλνληαο ηελ πξφζβαζε ζην θεθάιαην γηα ηνπηθέο 

ΜΜΔ θαη εηαηξείεο κεζαίαο αγνξάο. Σαπηφρξνλα, ην ηακείν ζα ππνζηεξίμεη επίζεο ηελ αλάπηπμή ηνπο 

θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ζεζκνπνίεζεο. Οη εηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ ηεο αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ηζρπξή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην. 

Ζ Οηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (FRA) ηξνπνπνηεί ηα πξόηππα νηθνλνκηθήο θεξεγγπόηεηαο γηα 

εηαηξείεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (FRA) ζπκθψλεζε λα ηξνπνπνηήζεη ηα πξφηππα ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θεξεγγπφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδφηεζεο ελππφζεθσλ δαλείσλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ πξφεδξν ηεο αξρήο Mohamed Omran. Ζ ηξνπνπνίεζε θαιχπηεη ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ελππφζεθσλ δαλείσλ. ηφρνο 

είλαη λα είλαη ζπλεπήο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφηππα ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θεξεγγπφηεηαο γηα δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη factoring, θαζψο θαη κε ηα πξφηππα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ 

απνηειεί πξννίκην γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο κνξθήο πνπ επηηξέπεη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

εηαηξείεο λα ζπλδπάδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

FRA. Ο Omran είπε φηη πξέπεη λα δηεμαρζεί κηα δνθηκαζία άγρνπο γηα ηε κέηξεζε ηνπ δπλεηηθνχ 

αληίθηππνπ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ θεξεγγπφηεηαο ζηηο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ελππφζεθσλ δαλείσλ. ην ηέινο Ηνπιίνπ 2020, νη εηαηξείεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ελππφζεθσλ δαλείσλ θαηέγξαςαλ ζπλνιηθή αμία χςνπο 6,7 δηζεθαη. EGP, ζε ζχγθξηζε κε 5,6 

δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θακία εηαηξεία 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ δελ ππέζηε δεκία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ 

θξηηεξίσλ, κε εμαίξεζε ηελ πξφβιεςε παξάηππσλ ππνινίπσλ. Ο Omran πξφζζεζε φηη, ζχκθσλα κε 

ηνλ δηάινγν πνπ δηεμήρζε κε εθπξνζψπνπο απφ εηαηξείεο ρξεκαηνδφηεζεο αθηλήησλ, ε FRA 

ζπκθψλεζε λα δεκηνπξγήζεη θνλδχιηα γηα παξάηππα ππφινηπα ζε αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

παξφκνηα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 

Ζ Beltone SME ζα δεκηνπξγήζεη επελδπηηθό ηακείν 1 δηζ. EGP έσο ην ηέινο ηνπ 2021 

Σα ακνηβαία θεθάιαηα ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ επελδπηέο ηφζν απφ εγρψξηα φζν θαη απφ δηεζλή 

ηδξχκαηα. Ζ Beltone SME, πνπ ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην, πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηηο ΜΜΔ βάζεη ησλ εζφδσλ ηνπο. Δπί ηνπ παξφληνο πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη 3-4 ΜΜΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ γεσξγηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα θαη ζηνρεχεη λα απμήζεη ηα θεθάιαηά ηεο 
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ζε 100 εθαη. EGP ηνλ επφκελν ρξφλν. Ζ Beltone SME δελ αλήθεη ζηηο ηξαπεδηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, θαη έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο ην 2020. ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηαλαισηηθή ρξεκαηνδφηεζε Bel Cash, κε ραξηνθπιάθην 400 εθαη. EGP, θαζψο 

θαη κηα εηαηξεία ρξεκαηνδφηεζεο κίζζσζεο κε ραξηνθπιάθην 600 εθαη. EGP γηα ηνλ πξψην ρξφλν. Ζ 

Beltone αλακέλεη απφ ηηο κε ηξαπεδηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο λα απνηειέζνπλ ην 30-40% 

ησλ εζφδσλ ηεο ηα επφκελα ηξία ρξφληα. Ζ Beltone αλαδεηά λέεο ξνέο εζφδσλ κεηά απφ απψιεηεο ηα 

ηειεπηαία 2,5 ρξφληα. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 
H Τπνπξγόο Δκπνξίνπ ζπλαληά εθπξνζώπνπο ηεο Amazon γηα πηζαλή επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αίγππην 

Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ Nevine Gamea πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε 

εθπξνζψπνπο ηεο Amazon International γηα λα ζπδεηήζεη ηελ πηζαλή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο 

ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Ζ Amazon είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη αηγππηηαθέο εηαηξείεο γηα ηελ 

εκπνξία ησλ πξντφλησλ  ζε ηνπηθέο θαη δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηεο παγθφζκηαο πιαηθφξκαο ηνπ 

Amazon. ε ηειεδηάζθεςε, ε ππνπξγφο είπε φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη επηβιεζεί ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο (COVID-19). εκείσζε φηη, ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν, ην ππνπξγείν ηεο εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θαζνιηθά εθαξκφζηκνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ αηγππηηαθψλ 

πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζηελ αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζε μέλεο αγνξέο. Ζ Gamea 

είπε φηη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο πξνζπαζεί λα μεθηλήζεη κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ δελ ζα εκθαλίδεη κφλν πξντφληα, αιιά ζα πξνβάιιεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

ηνκέα ζηα εξγνζηάζηα ηεο Αηγχπηνπ. Απηφ ζα ηεζεί ζε ηζρχ γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο ηνπηθέο αιπζίδεο 

εθνδηαζκνχ θαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ εξγνζηαζίσλ θαη  γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B) κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Ζ Dalia Seif, επηθεθαιήο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζην Amazon.com γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA), δήισζε φηη ε εηαηξεία επηζπκεί λα θαηαζθεπάζεη ηα πξντφληα ηεο 

ζηελ Αίγππην ιφγσ ηεο πεξηθεξεηαθήο ζέζεο ηεο ρψξαο σο ζηξαηεγηθνχ βηνκεραληθνχ θφκβνπ. Ζ 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλεο βηνκεραληθέο ηερλνινγίεο 

ηεο Amazon International. Ζ Seif ζεκείσζε φηη ε εηαηξεία επηζπκεί λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο 

αηγππηηαθέο εηαηξείεο γηα ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ ηεο 

εηαηξείαο. Δζηίαζε ηδηαίηεξα ζε έηνηκα ξνχρα, νηθηαθέο ζπζθεπέο, πιαζηηθά πξντφληα θαη αμεζνπάξ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

 
Κνηλή ζπλεξγαζία Αηγύπηνπ  Γαιιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ο Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Αηγχπηνπ, Amr Talaat, πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίεο 

κε ηνλ Γάιιν Τπνπξγφ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Cédric O, ζηηο 

6/10/2020. Οη δχν ππνπξγνί ζπδήηεζαλ ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Γαιιίαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο (CIT). Οη ζπλνκηιίεο 

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ζηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (AI). Ο Talaat είπε φηη ε 

Αίγππηνο θαη ε Γαιιία έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, θαζψο ην ππνπξγείν ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν έρεη ζπλάςεη αξθεηέο 

ζπκθσλίεο κε γαιιηθέο εηαηξείεο. Οη ζπκθσλίεο αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζηελ εθαξκνζκέλε 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία AI, ζε δηάθνξνπο ηνκείο, θπξίσο επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο, 

πγεία θαη απηφκαηε εμαγσγή δεδνκέλσλ.  
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Οη δχν πιεπξέο ζπλεξγάδνληαη επίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή ρνιή Πιεξνθνξηθήο θαη Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ (EPITA) ζηνλ ηνκέα 

ηεο AΗ, παξάιιεια κε ηε ζπλεξγαζία κε γαιιηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην γηα 

ηε δεκηνπξγία θέληξσλ αξηζηείαο, ηε ζπλεξγαζία ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

επαγγεικαηηθά εθπαηδεπκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα εξγαζία ζε παγθφζκηεο αγνξέο κε 

αληαγσληζηηθφ θφζηνο. Ο Talaat είπε φηη ην ζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ λα αλαπηχμεη ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο ζηνρεχεη ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 εξγαδφκελνπο ζηνπο 

ηερλνινγηθνχο ηνκείο ην 2020. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο ηνπηθέο θαη 

δηεζλείο εηαηξείεο CIT θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα, εθηφο απφ ηελ πξνζπάζεηα δηάδνζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ηεο Αηγχπηνπ θέληξα ζε φιε ηε ρψξα. 

 
Ζ startup NowPay ζηνλ ηνκέα fintech ζπγθέληξσζε 2,1 εθαηνκκύξηα USD ζε γύξν εμεύξεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο  

Ζ NowPay, κηα πιαηθφξκα γηα εξγαδφκελνπο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο κε έδξα ην Κάηξν, αλαθνίλσζε 

φηη έρεη ζπγθεληξψζεη 2,1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο γχξνπ εμεχξεζεο επελδπηψλ. 

Σα λέα θεθάιαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο, λα 

επεθηείλνπλ ηελ νκάδα ηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην απνηχπσκά ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο (MENA) θαη πέξαλ απηήο. ηνλ γχξν εγήζεθαλ νη Foundation 

Ventures θαη Endure Capital, καδί κε επελδπηέο απφ ηηο ΖΠΑ, ηα ΖΑΔ, ηελ Κίλα θαη ηελ Αίγππην. Σν 

πιέγκα επελδπηψλ πεξηιακβάλεη: BECO Capital, 500 Startups, Plug and Play, 4dx Ventures, MSA 

Capital, EFG-EV Fintech θαη Ebtikar. Γηαθεθξηκέλνη επελδπηέο φπσο νη Quirky Ventures, Gehan Fathi 

θαη Rolaco ζπκκεηείραλ επίζεο ζηνλ γχξν. 

Ζ NowPay ηδξχζεθε ην 2019 θαη έρεη κηα πνιχ ελζνπζηψδε θαη έκπεηξε νκάδα. Με επηθεθαιήο ηνλ 

Ashour, ε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληδξπηή Ahmed Sabry, ν νπνίνο εξγάζηεθε γηα ην Amazon 

Lending, ηνλ Gehan Fathi, ν νπνίνο ζην παξειζφλ εξγάζηεθε σο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζηελ EFG 

Hermes. θαη ηνλ Mahmoud ElHosseiny, ν νπνίνο δηαρεηξίζηεθε ηηο πσιήζεηο ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ 

Stanley-Black & Decker. 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Ζ Suez Cement νξίδεη ηελ Grant Thornton σο νηθνλνκηθό ζύκβνπιν ελόςεη ηεο πηζαλήο 

εμαγνξάο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Suez Cement ελέθξηλε ην δηνξηζκφ ηεο Grant Thornton Financial 

Consulting σο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κειέηεο εχινγεο αμίαο 

ησλ κεηνρψλ ηεο. Απηή ήηαλ ε επηζπκία ηεο Heidelberg Cement France SA, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο 

Simon France, ε νπνία θαηέρεη ην 55,08% ησλ κεηνρψλ ηεο Suez Cement, γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

γηα πιήξε αγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. ε δήισζε πνπ εμέδσζε ε Suez Cement αλέθεξε φηη 

απηφ απνηειεί κέξνο ηνπ αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ Financial Regulatory Authority (FRA) γηα 

ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ. Απηφ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έγθξηζε ησλ 

αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. ηφρνο είλαη λα πξνεηνηκάζεη κηα 

κειέηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έθζεζε 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ζα απνθαιπθζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ 

πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ην Άξζξν 338 ησλ 

Δθηειεζηηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ Νφκνπ πεξί Κεθαιαηαγνξάο. 

Ζ έξεπλα ηεο Naeem Securities Trading δείρλεη φηη ε αμία ησλ πξνζθνξψλ αγνξάο πνπ ζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ην Suez Cement φζν θαη κε ηελ Torah Portland Cement Company είλαη παξφκνηα κε ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ησλ κεηνρψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην (EGX). Οη 
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πξνζθνξέο αγνξάο βαζίδνληαη ζηε κέζε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο θαη ηα πξφηππα EGX. ε απηή ηε βάζε, νη κεηνρέο ηεο Suez Cement απνηηκψληαη ζε 1,35 δηζ. 

EGP (εμαηξνπκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηελ εηαηξεία Torah Portland Cement Company). 

Οη κεηνρέο ηεο Torah Portland Cement Company απνηηκήζεθαλ ζε πεξίπνπ 513 εθαηνκκχξηα EGP. 

Τπνζέηνληαο φηη ην 100% ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ππνβάιινπλ ηηο κεηνρέο ηνπο, ε αμία ηεο 

πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα θζάζεη ηα 613 εθαηνκκχξηα EGP γηα ηε Heidelberg Cement France θαη ηα 

174 εθαηνκκχξηα EGP γηα ηε Suez Cement. 

Χζηφζν, ε αζηάζεηα ηνπ ηνκέα ηνπ ηζηκέληνπ νδεγεί ζε επηβξαδπληηθή επίδξαζε ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε απψιεηα ηεο Suez Cement. Σν ηειεπηαίν ζεκείν έρεη 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο, θαζψο ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 1,9 

δηζ. EGP. Ζ απφθαζε ηνπ FRA γηα ηε ζπκθσλία αλακέλεηαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο 

αγνξάο. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
Αλακέλεηαη πςειή δηαπξαγκάηεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην κεηά ηελ αλακελόκελε κείσζε ησλ 

ηηκώλ ηεο εξγνζηαζηαθήο ελέξγεηαο 

Οη έκπνξνη αλακέλνπλ κηα ζηαδηαθά ζεηηθή απφδνζε ηνλ Οθηψβξην ζην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην 

(EGX), παξάιιεια κε ηελ αλακελφκελε αλαθνίλσζε ησλ κεηψζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο ζηα 

εξγνζηάζηα. Ο δείθηεο blue-chip EGX30 αλακέλεηαη επίζεο λα παξνπζηάζεη αλνδηθή ηάζε απφ απηήλ 

ηελ εβδνκάδα, ιφγσ ησλ πςειψλ φγθσλ ζπλαιιαγψλ. Ο Mohamed Al-Aasar, Δπηθεθαιήο ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθήο Αλάιπζεο ηεο Aman Securities, πξνέβιεςε φηη ην EGX30 ζα απμεζεί ζε 11.600 

κνλάδεο κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ κήλα. Πξφζζεζε φηη νη πξνζπάζεηεο ζα μεθηλήζνπλ ηελ ηξέρνπζα 

εβδνκάδα γηα λα δηαπεξάζνπλ ηα επίπεδα αληίζηαζεο γηα λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν. Ο Mohamed 

Othman, Δπηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Αλάιπζεο ζην Pharos Holding, δήισζε φηη ε αγνξά 

γλψξηζε ηδηαίηεξα ρακειή κεηαβιεηφηεηα ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Οη ζπλαιιαγέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αληίζηαζεο 11.120 πφλησλ θαη ηνπ επηπέδνπ ζηήξημεο ησλ 

10.870 πφλησλ. Πξφζζεζε φηη ε εηαηξεία ζα δηαηεξήζεη ηε ζπληεξεηηθή ηεο ζηάζε έσο φηνπ 

επαλεκθαληζηεί κηα ζπλεπήο αγνξαζηηθή δχλακε. πληζηάηαη ζηνπο βξαρππξφζεζκνπο εκπφξνπο λα 

θξαηήζνπλ, ελψ ηνπνζεηνχλ ηε ζηάζε ηνπο θάησ απφ 10.820 πφληνπο. 

Ζ αμία δηαπξαγκάηεπζεο ζην EGX απμήζεθε θαηά 4,5 δηζ. EGP θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ 

επηεκβξίνπ, κε ηελ έθζεζε ρξεκαηηζηεξίνπ λα δείρλεη φηη νη ζπλαιιαγέο θαηέγξαςαλ 14,6 δηζ. EGP 

ζε ζχγθξηζε κε ην 10,1 δηζ. EGP ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Σν EGX30 κεηψζεθε θαηά 3,3% θαη 

έθηαζε ην επίπεδν ησλ 10,989 κνλάδσλ, ην EGX70 EWI γηα κηθξέο θαη κεζαίεο κεηνρέο ζεκείσζε 

άλνδν 8,3% ζε 2.003 κνλάδεο θαη ην επξχηεξν EGX100 EWI θαηά 4,8% ζε 2.896 κνλάδεο 

Ζ Αίγππηνο, ε Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ ζπδεηνύλ ηξηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη 

ηεο αλνηθνδόκεζεο 

Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Sameh Shoukry ζπλαληήζεθε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπ απφ ην 

Ηξάθ θαη ηελ Ηνξδαλία γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο 

αλνηθνδφκεζεο θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μηιψληαο ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ κεηά ηελ ηξηκεξή 

ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηνπ Ηξάθ Φνπάλη Υνπζεΐλ θαη ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο 

Ηνξδαλίαο Ayman Safadi, ν νχθξη είπε φηη ζπκθψλεζαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Ζ ζπλεξγαζία ζα δεκηνπξγεζεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ηξία έζλε, εζηηάδνληαο 

ηδηαίηεξα ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλαίλεζε. 

Οη ππνπξγνί εμέηαζαλ επίζεο πνιηηηθά δεηήκαηα, ζπκθσλψληαο λα ζηακαηήζνπλ θάζε μέλε 

παξέκβαζε θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αξαβηθήο πεξηνρήο. πδεηήζεθαλ επίζεο ηξφπνη 

νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηαηξηθήο θαη γεσξγίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. 
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Πξφζζεζε φηη ην Ηξάθ ζα επσθειεζεί απφ ηε ζπκβνιή αηγππηηαθψλ θαη Ηνξδαληθψλ εηαηξεηψλ ζε έξγα 

αλνηθνδφκεζεο ζηε ρψξα. 

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ Ακπληει-

Φαηάρ Αι ίζη, ηνπ Βαζηιηά ηεο Ηνξδαλίαο, Ακπληνπιάρ Β 'θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ ηνπ Ηξάθ Μνζηάθα 

Αι-Καληίκη, κεηά ηελ ηξηκεξή ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Ακίλνπ ζην Ακκάλ. ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ 

Ακκάλ, ε ηξίηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηέηνην ζρήκα, νη ηξεηο αξρεγνί θξαηψλ ζπκθψλεζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία ζε νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, ελεξγεηαθά θαη ζέκαηα αζθάιεηαο. Ζ 

ζπλεξγαζία ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηεο λέαο παλδεκίαο (COVID-19). 

 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

 
Ζ θπβέξλεζε επηδόηεζε ηνλ επηέκβξην κε EGP 7,1 δηζ. ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 

θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξίνπ  

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ματη απνθάιπςε φηη έρεη παξαζρεζεί επείγνπζα 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 7,1 δηο EGP ζε κηα ζεηξά δεκφζησλ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ. Οη δηθαηνχρνη ηεο επείγνπζαο ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ: ηε Γεληθή 

Αξρή Δθνδηαζκνχ Δκπνξεπκάησλ (GASC), ηελ  Μεηνρηθή Δηαηξεία γηα ηελ Κισζηνπθαληνπξγία θαη 

ηελ Δζληθή Αξρή ΜΜΔ. Υξεκαηνδνηήζεθαλ επίζεο θνηηεηηθέο ζπλδξνκέο ζην Μεηξφ ηνπ Καΐξνπ, ε 

δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ, θαξκάθσλ θαη βξεθηθψλ εηδψλ ζην ζπίηη. 

Ο Maait είπε φηη απηέο νη επείγνπζεο εθηακηεχζεηο έγηλαλ γηα λα επηηξέςνπλ ζε απηέο ηηο νληφηεηεο λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ. εμαζθαιίδεη ηε ιήςε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ηδίσο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο λα παξέρεη βαζηθά αγαζά θαη λα 

ππνζηεξίμεη ηηο κεηαθνξέο. 

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ, ηα 4 δηζεθαηνκκχξηα EGP δηαηέζεθαλ ζηελ GASC, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

αμία ησλ κεληαίσλ ρξεκαηνδνηηθψλ επηδνηήζεσλ γηα εκπνξεχκαηα κε θάξηεο ζηηεξεζίνπ. Έλα 

επηπιένλ 1,4 δηζεθαη. EGP παξαζρέζεθε ζηε Γεληθή Αξρή γηα Οδνχο, Γέθπξεο θαη Υεξζαίεο 

Μεηαθνξέο. Απηφ ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε φηη ε αξρή ζα παξάζρεη απνδεκηψζεηο γηα ηελ 

απαιινηξίσζε γεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην νξηζκέλσλ έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

δξφκσλ. Γηαηέζεθε 21,4 εθαη. EGP ζην Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

εμφδσλ πηήζεσλ αεξνπνξηθνχ θνξηίνπ γηα θάξκαθα θαη ηαηξηθά εθφδηα ζε 20 ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Οη 

πηήζεηο ήηαλ κέξνο ηεο δέζκεπζεο ηεο Αηγχπηνπ ζην Σακείν ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λέαο παλδεκίαο (COVID-19). Άιιεο επηδνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ 150 εθαη. EGP γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο Αξρήο Μεηαθνξψλ Δπηβαηψλ (PTA) θαη 372,9 εθαη. EGP γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηα ζπίηηα. Απηά επηπιένλ ησλ  4,7 εθαηνκκπξίσλ EGP πνπ παξέρνληαη ζην 

Μεηξφ ηνπ Καΐξνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ζπλδξνκψλ θνηηεηψλ θαη ησλ220 εθαηνκκπξίσλ EGP ζηελ 

Δζληθή Αξρή ΜΜΔ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
Πξνώζεζε ηνπ Αηγππηηαθνύ βακβαθηνύ ζηελ δηεζλή αγνξά 

Ο ππνπξγφο Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ Υηζάκ Σνχθηθ πξνέβε ζε αλαζθφπεζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο λα εληζρχζεη ηε δηεζλή θήκε ηεο ρψξαο σο παξαγσγνχ βακβαθηνχ. Ζ 

αλαθνίλσζε έγηλε θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Γηεζλνχο Ζκέξαο ηνπ Βακβαθηνχ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ.  Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη πιήξε δηαδηθαζία 

αλαδηάξζξσζεο, επελδπηηθήο αμίαο άλσ ησλ 21 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP, γηα ηηο εηαηξείεο εθθνθθηζκνχ 

βακβαθηνχ, λεκαηνπνίεζεο θαη χθαλζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην Τπνπξγείν Γεκφζησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξείεο εθθνθθηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ ήηαλ γηα δεθαεηίεο ρσξίο εθζπγρξνληζκφ. 
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Σψξα αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα 

βακβαθεξά πθάζκαηα παξάγνληαη ζε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνπ ηα απαιιάζζνπλ απφ 

θάζε ππφιεηκκα, ελψ ην barcode είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη χθαλζεο ηνπ 

βακβαθηνχ. πλνιηθά, νη βειηηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ ηηκή ησλ εμαγσγψλ βακβαθηνχ 

ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ηνπηθνχ βακβαθηνχ πνπ 

παξάγεηαη. Σν έξγν μεθίλεζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ Fayoum θαη ηνπ Beni Suef ην 2019, κε ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ησλ πεξηνρψλ Sharqeya θαη Beheira λα πξνζηίζεληαη ην 2020. Σν λέν ζχζηεκα βαζίδεηαη 

ζηελ παξαιαβή βακβαθηνχ απεπζείαο απφ αγξφηεο ρσξίο κεζάδνληεο ζηα θέληξα ζπιινγήο θαη ζηε 

δηεμαγσγή δεκνπξαζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ.  

 

Ζ Αίγππηνο κεηαμύ ησλ 18 ρσξώλ πνπ νη ΖΠΑ επηβάιινπλ δαζκνύο 2 δηζεθαηνκκπξίσλ  USD 

ζηηο εμαγσγέο θύιισλ αινπκηλίνπ  

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ δηαπίζησζε φηη ε Δηαηξεία Αινπκηλίνπ ηεο Αηγχπηνπ (Egyptalum) 

θαη άιινη εμαγσγείο έρνπλ πνπιήζεη ηα πξντφληα ηνπο κε έθπησζε 10,42%. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, 

ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ έρεη δψζεη εληνιή ζηνπο Σεισλεηαθνχο θαη ζε Αξρέο Πξνζηαζίαο ησλ ΖΠΑ 

λα ζπιιέμνπλ ηηο θαηαζέζεηο ζε κεηξεηά ησλ εηζαγσγέσλ αινπκηλίνπ απφ ηελ Αίγππην φκνηεο  κε ην 

πνζνζηφ απηφ. Οη δαζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ ακέζσο, αιιά ζα επαλεμεηαζηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021. Αλ θαη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αινπκηλίνπ 

πξνο ηηο ΖΠΑ έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα - απμήζεθαλ ζηα 43,8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πέξπζη 

απφ κφιηο 47,5 ρηιηάδεο δνιάξηα ην 2017 - αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 8% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ 

αινπκηλίνπ 545 εθαη. USD ην 2019. Ζ ζεκαζία ησλ ΖΠΑ σο εμαγσγηθήο αγνξάο έρεη κεησζεί  θέηνο, 

θαζψο ν covid-19 έπιεμε ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Μηα έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ 

Δμαγσγψλ θαη Δηζαγσγψλ δείρλεη φηη νη ΖΠΑ αληηπξνζψπεπαλ κφλν ην 1,2% ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Αηγχπηνπ θαηά ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ έηνπο κεηά ηελ πηψζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 91%. 

Οη ΖΠΑ μεθίλεζαλ ηελ έξεπλά ηνπο ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην κεηά απφ αλαθνξά πνπ ππέβαιε ε 

ακεξηθαληθή βηνκεραλία αινπκηλίνπ ε νπνία θαηεγφξεζε 18 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Αηγχπηνπ, γηα ηελ πξαθηηθή ληάκπηλγθ. Ζ Αίγππηνο έρεη θάλεη ηηο δηθέο ηεο θηλήζεηο γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηελ ηνπηθή παξαγσγή, μεθηλψληαο κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν ληάκπηλγθ ησλ 

εηζαγσγψλ αινπκηλίνπ κεηά ηελ αλαθνξά δεκηψλ απφ ηελ θξαηηθή Egypt Aluminium. 

 

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 
Ζ Nestlé Egypt μεθηλά πξσηνβνπιία αλαθύθισζεο πιαζηηθώλ γηα ηε δηάζσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Ζ Nestlé Egypt μεθίλεζε ηελ πξσηνβνπιία αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο λα αλαπηχμεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ πξσηνβνπιία 

ζπκβαδίδεη κε ην παγθφζκην φξακα ηεο Nestlé πνπ ζέηεη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο σο θνξπθαία 

πξνηεξαηφηεηα. Απηή ε πξσηνβνπιία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Αηγππηηαθφ Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, ηελ CID Consulting θαη ηελ Paymob. 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ ζηελ νπνία αλαθνηλψζεθε ε πξσηνβνπιία, ε Γηαζκίλ Φνπάλη, 

Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, επηβεβαίσζε φηη ην ππνπξγείν έρεη αλαπηχμεη ηε ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο γηα λα πξνζζέζεη κηα πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζε φια ηα ζρέδηα θαη ηηο πνιηηηθέο 

πνπ εθαξκφδεη είηε ε θπβέξλεζε είηε ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Ζ ππνπξγφο ζεκείσζε φηη έρεη ζπλαληεζεί κε 

ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ πξηλ απφ έμη κήλεο γηα λα απμήζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πηζηψζεηο ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη λα πξνζζέζεη ηελ πεξηβαιινληηθή πηπρή ζε φια ηα θπβεξλεηηθά 

επελδπηηθά ζρέδηα, εηδηθά επεηδή ην πεξηβάιινλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο άμνλεο ηνπ βηψζηκνπ 2030 



12 

 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, ε Nestlé ζπλεξγάζηεθε κε ηελ 

Paymob σο ηερληθφ εηαίξν γηα ηελ πξσηνβνπιία λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη κηα ςεθηαθή 

πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη πνζνηήησλ αλαθπθισκέλσλ πιαζηηθψλ. Δπηπιένλ, ε 

πιαηθφξκα ζα πιεξψλεη θάζε άηνκν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζχζηεκα γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

πξσηνβνπιία κέζσ ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ θάζε κήλα. 

 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Ζ Holding Company for Maritime and Land Transport (HCMLT) θαη ε Egyptian Railways 

Authority (ERA) ππέγξαςαλ πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο εηαηξείαο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. 

Ζ HCMLT ζπλδέεηαη κε ην Τπνπξγείν Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ε ERA κε ην Τπνπξγείν 

Μεηαθνξψλ. Ζ λέα θνηλή επηρείξεζε ζα δεη ηα δχν κέξε λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κνξθέο 

κεηαθνξάο θαη λα παξέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Ζ πξσηαξρηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

ππεξεζηψλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ρξήζε ζηδεξνδξφκσλ θαη νδηθψλ 

νρεκάησλ. ηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ηελ ηαρχηεηα 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηα, ελψ αλακέλεηαη λα πξνζηεζνχλ ζην κέιινλ πνηάκηα θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Ο Τπνπξγφο Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ Υηζάκ Σνχθηθ ηφληζε ηα νθέιε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ρεξζαίσλ 

θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. εκείσζε φηη κε ηελ αλακελφκελε κειινληηθή ελζσκάησζε ησλ 

ζαιάζζησλ νδψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ κέζσ πνηάκησλ, ην λέν ζχζηεκα ζα παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο 

πνηφηεηαο ζε θαηαζθεπαζηέο θαη εκπφξνπο. Απηφ ζα ιεηηνπξγήζεη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο 

δηεζλείο πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηαρχηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ρακειφ θφζηνο. Ο Tawfik 

εμήγεζε φηη ε ελνπνίεζε ησλ κεζφδσλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηεο λέαο εηαηξείαο ζα 

νδεγήζεη ζε δηπιαζηαζκφ ηνπ φγθνπ ησλ κεηαθνξψλ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα αλαηεζεί ζε έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε δηεζλή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε 

πνιιαπινχο ηξφπνπο. Πξφζζεζε φηη ν θνξέαο ζα επηιεγεί βάζεη πεξηνξηζκέλεο πξνζθνξάο πνπ ζα 

εθδνζεί κεηαμχ κεγάισλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Απηφ ζα δηαζθαιίζεη 

φηη ν επηιεγκέλνο ππνςήθηνο ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ εηαηξεία θαη ζα κεηαθέξεη παγθφζκηα επηρεηξεζηαθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο κέζσ κεζνπξφζεζκεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

300.000 ηνπξίζηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην από ηνλ Ηνύιην κέρξη ηώξα 

 
Ζ Αίγππηνο ζεκείσζε αχμεζε ξεθφξ ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ, πνπ αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ 300.000 

ηνπξίζηεο απφ ηνλ Ηνχιην, ζχκθσλα κε ηνλ Μνράκελη Κανχλη, Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ θαη 

Αεξνπνξίαο ζηελ Αηγππηηαθή Junior Business Association (EJB). Ο Kaoud, ν νπνίνο είλαη επίζεο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Egyliere Travel, δήισζε φηη ν εκεξήζηνο αξηζκφο αθίμεσλ κέρξη ηα ηέιε 

Απγνχζηνπ ήηαλ πεξίπνπ 6.000, αιιά κεηψζεθε θαηά 60% ζε 2.400 φηαλ ε Αίγππηνο θαηέζηεζε 

ππνρξεσηηθή ην ηεζη PCR γηα ηνπο ηαμηδηψηεο. Απηνί νη αξηζκνί άξρηζαλ λα απμάλνληαη μαλά ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 3.000 ηνπξίζηεο ηελ εκέξα, δήισζε ν Κάνπλη, κε ηελ Αίγππην λα παξαθνινπζεί 

επίζεο αχμεζε θαηά 26% ζηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ ην θαινθαίξη ηνπ 2020. Ζ δήηεζε γηα πηήζεηο 

εζσηεξηθνχ απμήζεθε θαηά 53%, θαζψο πεξηζζφηεξνη Αηγχπηηνη ηαμίδεςαλ ζην εζσηεξηθφ, δεδνκέλεο 

ηεο δπζθνιίαο ησλ δηεζλψλ ηαμηδηψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 
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ΟΤΓΑΝ 

 
Ο πξσζππνπξγόο ηεο Αηγύπηνπ παξεπξέζεθε ζηελ ππνγξαθή εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ 

νπδάλ 

Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αηγχπηνπ Μνζηάθα Μάληκπνπιη παξεπξέζεθε, ην άββαην, ζηελ ηειεηή 

ππνγξαθήο γηα ηελ πνιπαλακελφκελε εηξελεπηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο ηνπ 

νπδάλ θαη ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Μεηψπνπ ηνπ νπδάλ. Ζ ηειεηή ππνγξαθήο γηα ηελ εηξελεπηηθή 

ζπκθσλία-νξφζεκν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Νφηηνπ νπδάλ, Σδνχκπα. Ζ ζπκθσλία-

νξφζεκν ζηνρεχεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ δεθαεηηψλ ζπγθξνχζεσλ ζην Νηαξθνχξ, ζην Νφηην Κνξδνθάλ θαη 

ζην Μπιε Νείιν. Οη φξνη ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έληαμε ησλ αληαξηηθψλ νκάδσλ ζηηο δπλάκεηο 

αζθαιείαο ηνπ νπδάλ θαη ηε δηάζεζε ελφο ηακείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θησρψλ λφηησλ θαη 

δπηηθψλ πεξηνρψλ, κεηαμχ άιισλ πξνυπνζέζεσλ. ηελ νκηιία ηνπ απφ ηελ Juba, ν Madbouly επαίλεζε 

ηε ζπλνιηθή εηξελεπηηθή ζπκθσλία, ιέγνληαο φηη είλαη ε αξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ην νπδάλ, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε ρψξα είλαη γεκάηε ειπίδα γηα ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία. Δπηβεβαίσζε, «Ζ εθαξκνγή ησλ 

φξσλ ηεο ζπκθσλίαο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ ππνγξαθή ηεο», πξνζζέηνληαο φηη ε ζπκθσλία 

πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, αζθάιεηαο θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ζε φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο Αηγχπηηνο πξσζππνπξγφο ζεκείσζε φηη ε ζπκθσλία έρεη επίζεο δεζκεχζεη 

εθείλνπο, ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο θνηλφηεηεο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

νπδάλ. Θα ηνπο ελζαξξχλεη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε 

δηαδηθαζία κεηά ηελ εηξήλε. Δλ ησ κεηαμχ, ν Madbouly είπε φηη ε Αίγππηνο εθηίκεζε ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηέβαιε ην Νφηην νπδάλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο πξσζππνπξγφο έθηαζε ζην 

Νφηην νπδάλ ζπλνδεπφκελνο απφ κηα πςεινχ επηπέδνπ αηγππηηαθή αληηπξνζσπεία πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνλ αξρεγφ ηεο Γεληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ηεο Αηγχπηνπ (GIS), Ακπάο Κακέι. 

Οη εγγπεηέο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Αίγππην, ην Σζαλη, ην Καηάξ, ηελ Αθξηθαληθή 

Έλσζε (ΑΔ), ηα Ζλσκέλα Έζλε (ΟΖΔ) θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), φινη ππέγξαςαλ ηε 

ζπκθσλία. ηελ ηειεηή παξεπξέζεθαλ επίζεο ε πξσζππνπξγφο ηνπ νπδάλ Ακπληάια Υακληνχθ, ν 

αξρεγφο ηνπ πκβνπιίνπ Κπξηαξρίαο ηνπ νπδάλ Ακπληέι Φαηάρ Δι-Μπνπξράλ, θαη ν αλαπιεξσηήο 

αξρεγφο ηνπ θνηλνχ ζηξαηησηηθνχ-πνιηηηθνχ θπξίαξρνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ νπδάλ ηξαηεγφο Υαληάλ 

Νηάγθαι. 

Αύμεζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ζην νπδάλ 

Αλψηεξνο θπβεξλεηηθφο αμησκαηνχρνο αλαθνίλσζε φηη ε παξαγσγή πεηξειαίνπ ζην νπδάλ έρεη 

απμεζεί ζηα 61.000 βαξέιηα εκεξεζίσο, κεηά ην ηέινο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηελ 

παλδεκία. Σφληζε φηη γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο θαη εηαηξείεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Καη ζπλέρηζε, «Τπάξρεη επίζεο κηα πξνεγνχκελε ζπκθσλία κε ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην νπδάλ ην βνεζά λα απμήζεη ηελ παξαγσγή 

πεηξειαίνπ κε ηξφπν πνπ ζα απνθέξεη νθέιε ζηηο δχν ρψξεο». ε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο παξαγσγήο 

ζην Νφηην νπδάλ, ηφηε ην νπδάλ επσθειείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ δηακεηαθφκηζεο, ελψ ην 

πξψην επσθειείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ, θαζψο ν Νφηνο εμάγεη ην πεηξέιαην  κέζσ ηνπ 

ιηκαληνχ Port Sudan, ζην αλαηνιηθφ νπδάλ. 

Δπαλέλαξμε θπθινθνξίαο κεηαμύ Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη νπδάλ 

Ξεθίλεζε ε θπθινθνξία ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγψλ κεηαμχ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηνπ Υαξηνχκ, 

θαη ηα ιηκάληα άξρηζαλ πάιη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κεηά ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ δηαδεισηψλ. Οη εγέηεο ηεο δηακαξηπξίαο δήισζαλ φηη ζπκθψλεζαλ λα αλνίμνπλ 

ηνλ εζληθφ δξφκν θαη λα ηεξκαηίζνπλ ηελ απεξγία γηα πεξίνδν 24 σξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

θπβέξλεζε αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηά ηνπο πνπ εθπξνζσπήζεθαλ ζηε δηάζθεςε Sankat, πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Αλψηαην πκβνχιην ησλ αξρεγψλ ηεο Beja θαη ησλ αλεμάξηεησλ εγεηψλ. Απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ, ν Nazir Muhammad Ahmad Turk δήισζε φηη ην άλνηγκα ηεο εζληθήο νδνχ έγηλε κεηά 
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απφ αίηεκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κξαηηθνχ  πκβνπιίνπ , ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο, θαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ ηνπ  νπδάλ 

ζηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη κεηαθηλήζεσλ. Ο Κπβεξλήηεο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο Ακπληνπιάρ 

αλγθαξάη αλαθνίλσζε ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ζην λφηην ιηκάλη ηελ Πέκπηε 8/10/2020, κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζεκείσλ αζθαιείαο. Ζ θίλεζε έγηλε κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο θαη Άκπλαο, ην νπνίν ζπδήηεζε ηελ θξίζε ηνπ αλαηνιηθνχ νπδάλ. 

Ζ ζνπδαληθή θπβέξλεζε είπε φηη ε εθαξκνγή εηξελεπηηθψλ ζπκθσληψλ απαηηεί ηεξάζηηνπο πφξνπο 

χςνπο ηνπιάρηζηνλ 7,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σελ Πέκπηε, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

δηνξγάλσζε έλα εξγαζηήξην γηα λα ζπδεηήζνπλ ηα «Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο ηεο Δηξήλεο» κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ νκνζπνλδηαθψλ ππνπξγψλ, νξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη 

γξακκαηέσλ ηεο θξαηηθήο θπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα πινπνίεζεο απηψλ ησλ 

έξγσλ. ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηε ζπλάληεζε, ε ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Υέκπα Μνράκελη Αιί ηφληζε 

ηελ αλάγθε ελνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαη δήηεζε απφ ηα θξάηε θαη ηα νκνζπνλδηαθά ππνπξγεία λα 

θαζνξίζνπλ ηα έξγα χςηζηεο θαη επείγνπζαο ζεκαζίαο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην πξψην ζηάδην, φπσο 

ε επηζηξνθή εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο, εθηφο απφ κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

έξγα. 

 


