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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/11/2020) 

 

ΓΙΜΔΡΗ ΘΔΜΑΣΑ 

 
Ο πξόεδξνο Al-Sisi επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα γηα ζπλαληήζεηο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο, θαη 

ζέκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

Ο Πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι-ίζη επηζθέθζεθε ηελ Αζήλα ζηηο 11-12/11/2020. Η 

επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ειιελό-αηγππηηαθήο βνύιεζεο γηα ζπλέρηζε ησλ 

δηαβνπιεύζεσλ ζε δηκεξέο επίπεδν, θαζώο θαη ζε ηξηκεξέο επίπεδν κε ηελ Κύπξν. Ο Αι-ίζη είρε 

πξνγξακκαηίζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη εληαηηθέο θαη πςεινύ επηπέδνπ ζπλνκηιίεο κε κηα ζεηξά 

Διιήλσλ αμησκαηνύρσλ, όπσο ν Πξσζππνπξγόο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, ε ΠηΓ Καηεξίλα 

αθειιαξνπνύινπ, ν πξόεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη νη Τπνπξγνί Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο. Οη 

ζπλνκηιίεο αθνξνύλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηνπ 

εκπνξίνπ, ησλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζηελ Αίγππην, κε βάζε ηα κεγάια εζληθά έξγα ηεο Αηγύπηνπ. 

Δλ ησ κεηαμύ, νη εγέηεο ησλ δύν ρσξώλ είλαη επίζεο έηνηκνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ 

απόςεηο γηα πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, ηδίσο γηα ελεκεξώζεηο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαζώο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ 

εμηξεκηζκνύ. 

ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2020, ν Πξόεδξνο Al-Sisi ζπκκεηείρε ζηελ όγδνε ηξηκεξή ζύλνδν θνξπθήο, ζηε 

Λεπθσζία, καδί κε ηνλ Κύπξην πξόεδξν Νίθν Αλαζηαζηάδε θαη ηνλ πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο 

Κπξηάθν Μεηζνηάθε. Οη εγέηεο ησλ ηξηώλ ρσξώλ ζπδήηεζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο, 

εκπνξηθήο, επελδπηηθήο, ηνπξηζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο. Η ηξηκεξήο ζπλάληεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θάζεο ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ ρσξώλ. Ο Αι-ίζη ηόληζε όηη ε Αίγππηνο πξνζβιέπεη ζηελ πινπνίεζε πεξηζζόηεξσλ 

ελεξγεηαθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ έξγσλ κε ηελ Κύπξν θαη ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηνπ Φόξνπκ γηα ην 

Αέξην ζηε Μεζόγεην (EMGF) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 
Μείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Αίγππην ζην 7,3% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020 

Σν πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ Αίγππην κεηώζεθε ζην 7,3% ή 2,061 εθαηνκκύξηα ηνπ ζπλνιηθνύ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαηά ην ηξίην ηξίκελν  ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε 9,6% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 

έηνπο, θαηαγξάθνληαο επηβξάδπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,3%, ζύκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία γηα ηε 

Γεκόζηα Κηλεηνπνίεζε θαη ηε ζηαηηζηηθή (CAPMAS). Ο νξγαληζκόο απνδίδεη απηή ηε κείσζε ζηελ 

επαλέλαξμε ησλ θαλνληθώλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ελ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο επθνιίαο ηνπ 

θιεηδώκαηνο θαη ησλ πξνιεπηηθώλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε ην θξάηνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

εμάπισζεο ηνπ λένπ θνξαλντνύ (COVID-19) θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2020. Σν ζπλνιηθό 

εξγαηηθό δπλακηθό αλήιζε ζε 28.171 εθαηνκκύξηα άηνκα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, από 26.689 

εθαηνκκύξηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο, αύμεζε 5,6%. Δπεζήκαλε όηη ην εξγαηηθό δπλακηθό 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο αλήιζε ζε 12.429 εθαηνκκύξηα άηνκα, ελώ αλήιζε ζε 15.742 εθαηνκκύξηα 

άηνκα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν πνζνζηό αλεξγίαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κεηώζεθε ζε 10,9% ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ην 12,5% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2020, θαη ην 10,6% πνπ 

ζεκεηώζεθε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019. Σν πνζνζηό αλεξγίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κεηώζεθε 

επίζεο ζην 4,5% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ην 7,4% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 θαη 

ην 5,6% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ αηόκσλ αλήιζε ζε 

26.110 εθαηνκκύξηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, από 24.115 εθαηνκκύξηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 

2020, αύμεζε 8,3%. Ο αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο έθηαζε ηα 11.079 

εθαηνκκύξηα, ελώ ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ήηαλ 15.031 εθαηνκκύξηα. Η 

CAPMAS αλέθεξε όηη νη άλδξεο αληηπξνζώπεπαλ 23.688 εθαηνκκύξηα άηνκα ηνπ ζπλνιηθνύ 
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εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ελώ νη γπλαίθεο αλήιζαλ ζε 4.483 εθαηνκκύξηα άηνκα. Ο νξγαληζκόο πξόζζεζε 

όηη ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ αλδξώλ ζηελ Αίγππην έθηαζε ηα 1.381 εθαηνκκύξηα ελώ ν αξηζκόο ησλ 

αλέξγσλ γπλαηθώλ είλαη 680.000 ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020. Δπηπιένλ, ην πνζνζηό αλεξγίαο κεηαμύ 

ησλ αλδξώλ έθηαζε ην 5,8% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, από 8,5% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 θαη 

από 4,7% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019.  

Έιεγρνο ζηελ πιεζπζκηαθή αύμεζε ηεο Αηγύπηνπ. 

Η ππνπξγόο Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala El-Said δήισζε όηη ην αλαπηπμηαθό ζρέδην 

θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δεηθηώλ 

αλζξώπηλεο αλάπηπμεο. Θα βειηηώζεη επίζεο ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ Αηγππηίσλ πνιηηώλ. Απηό ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο παξνρήο θνηλσληθώλ θαη δεκόζησλ ππεξεζηώλ όζνλ αθνξά ηελ πνζόηεηα 

θαη ηελ πνηόηεηα γηα όινπο ηνπο πνιίηεο, ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θξάηνπο. 

Πξόζζεζε όηη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηξόπν πνπ λα επηηπγράλεη 

ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

«αλάπηπμε κε ηζόηεηα», ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ζρέδην αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Η ππνπξγόο είπε όηη ην 

κεζνπξόζεζκν ζρέδην γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιεζπζκηαθή δηάζηαζε ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο, σο αλαγλώξηζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο ηεο αύμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ. Σν ζρέδην απνηειεί επηβεβαίσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ειέγρνπ ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη νη πνιίηεο ζα έρνπλ 

πξόζβαζε ζε κηα βειηησκέλε πνηόηεηα δσήο. Μέξνο απηνύ ζα αθνξά ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο 

επέλδπζεο ζε αλζξώπηλνπο πόξνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθώλ πξνζπαζεηώλ. Σν ζρέδην ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο κεραληζκνύο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο αύμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Αηγύπηνπ. Δάλ ελεξγνπνηεζνύλ, ζα επηηύρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αύμεζεο ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη ηεο δηάζεζεο 

πεξηζζόηεξσλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο θαη θνηλσληθήο δνκήο δηαζέζηκσλ γηα νκάδεο ρακεινύ 

εηζνδήκαηνο. Οη ΜΚΟ ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ νηθνγελεηαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ «Two is Enough», ην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί ζε 10 επαξρίεο ηεο Άλσ Αηγύπηνπ. 

Σα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθαλ θαηά $795 εθαηνκκύξηα  θηάλνληαο ηνλ 

Οθηώβξην ζηα $39,22 δηζ. 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε, όηη ηα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα ηεο 

Αηγύπηνπ απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ $ 795 εθαηνκκύξηα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020 θηάλνληαο ηα $ 39,22 

δηζεθαηνκκύξηα, ζε ζύγθξηζε κε $ 38,425 δηζεθαηνκκύξηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020. Σα δηεζλή 

απνζέκαηα ηεο ρώξαο είραλ θαηαγξάςεη πξσηνθαλή ηζηνξηθά επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, 

θζάλνληαο ηα $ 45,419 δηζ.  ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ζε ζύγθξηζε κε $ 42,61 δηζ. ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019. 

Ωζηόζν, ην 2020, κεηώζεθαλ ηνλ Μάξηην, ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην, ιόγσ ηεο παλδεκίαο (COVID-

19), θαη απμήζεθαλ  μαλά ηνπο κήλεο Ινύλην, Ινύιην, Αύγνπζην, επηέκβξην θαη Οθηώβξην. Σα 

απνζεκαηηθά ηεο Αηγύπηνπ απνηεινύληαη από μέλα λνκίζκαηα (FX), ρξπζό, εηδηθά ηξαβεθηηθά 

δηθαηώκαηα (SDR) θαη θαζαξά δάλεηα από ην ΓΝΣ. 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά 827 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ηνλ Οθηώβξην, ελώ ηα 

απνζέκαηα ρξπζνύ κεηώζεθαλ θαηά 33 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θηάλνληαο ηα 4,336 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν SDR αλήιζε ζηα 241 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ηνλ Οθηώβξην ρσξίο 

αιιαγέο από ηνλ επηέκβξην. Σν Αξαβηθό Ννκηζκαηηθό Σακείν (AMF) επηβεβαίσζε όηη ηα θαζαξά 

δηεζλή απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ βξίζθνληαη επί ηνπ παξόληνο ζε ζηαζεξά επίπεδα θαη είλαη ζε ζέζε λα 

θαιύςνπλ νθηώ κήλεο εηζαγσγώλ. ε κηα κειέηε, ε AMF δήισζε όηη απηή ε ζηαζεξόηεηα 

θαηαγξάθεηαη παξά ηελ αλάιεςε ζε θόζηνο ηεο CBE 5,4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ από ην 

απνζεκαηηθό ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ηεο 

ρώξαο. Η αλάιεςε ηεο CBE ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο κείσζεο ησλ μέλσλ 

επελδύζεσλ, πέξαλ ηεο  απνπιεξσκήο δηεζλώλ ππνρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθό ρξένο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Μειέηε επηπηώζεσλ ηνπ COVID-19 ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία από ηελ αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή 

ππεξεζία CAPMAS  

Η Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) απνθάιπςε ηνλ 

αξλεηηθό αληίθηππν ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηα απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο. εκείσζε όηη ηα 

θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα κεηώζεθαλ θαηά 9,5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν από 

Φεβξνπάξην έσο Μάην 2020. Σαπηόρξνλα, νη κεληαίνη ξπζκνί κείσζεο αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 11,9% θαη 

7,7% ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, αληίζηνηρα, πξηλ από απηό ην πνζνζηό κεησζεί θαηά 2,8% 

ηνλ Μάην ηνπ 2020. Η CAPMAS πξόζζεζε όηη, ελόςεη ηεο ππνρώξεζεο ηεο θξίζεο ζηελ Αίγππην, νη 

κεληαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο ζηα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά ηνλ Ινύλην θαη ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2020, κε ξπζκό 6,1% θαη 0,3%, αληίζηνηρα. 

Η Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) δεκνζίεπζε κηα κειέηε 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία. Η έθζεζε απνθάιπςε όηη ν 

εηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο (ΑΔΠ) κεηώζεθε θαηά 

0,6% ην ηξίην ηξίκελν ηεο ρξήζεο (2019), ζε ζύγθξηζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηεο ρξήζεο 2018/19 . Σν 

ΑΔΠ ηεο Αηγύπηνπ ζεκείσζε ξπζκό αύμεζεο 5% ην FY 2019/20, έλαληη 5,6% ην FY 2018/19 Η 

κειέηε παξαθνινύζεζε αιιαγέο ζε νξηζκέλνπο βαζηθνύο καθξννηθνλνκηθνύο δείθηεο θαηά ηελ 

πεξίνδν αηρκήο ηεο παλδεκίαο. Πεξηιακβάλνπλ ην ξπζκό: νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο · αλεξγία; 

Πιεζσξηζκνύ, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ην επηηόθην γηα ηελ αηγππηηαθή ιίξα, θαζώο θαη ην 

εμσηεξηθό εκπόξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ εκπνξεπκάησλ εθηόο ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

Η CAPMAS δήισζε όηη ν δείθηεο ηηκώλ παξαγσγνύ θαη θαηαλαισηή ζεκείσζε ζπλερή επηδείλσζε 

ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2020. Καηέγξαςε εηήζην 

ξπζκό κείσζεο 18,8% έσο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ 

γεσξγηθώλ, αιηεπηηθώλ, εμνξπθηηθώλ πξντόλησλ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ππεξεζηώλ δηακνλήο, θαηά 4,5%, 

67,7% θαη 8,1%, αληίζηνηρα. Η έθζεζε αλέθεξε όηη ν αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ζηνλ εηήζην ξπζκό 

πιεζσξηζκνύ ηηκώλ θαηαλαισηή είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο 

ζηνλ εηήζην ξπζκό κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ παξαγσγνύ. Δπίζεο, ε αηγππηηαθή ιίξα ζεκείσζε πηώζε 

θαηά ηελ πεξίνδν από Φεβξνπάξην έσο Μάην 2020, πνπ αλεξρόηαλ ζε πεξίπνπ 1,8% ηεο αμίαο ηεο. Η 

πηώζε ηνπ λνκίζκαηνο ζπλέπεζε κε ηελ πηώζε ησλ ξνώλ δνιαξίσλ ΗΠΑ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγώλ βαζηθώλ πξντόλησλ θαηά 39,4% ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Ο αξλεηηθόο αληίθηππνο ζηελ αμία ηνπ ηνπηθνύ λνκίζκαηνο επηδεηλώζεθε από ηηο αμηνζεκείσηεο 

επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ, ν νπνίνο ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ ηνπξηζηώλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ. Η θάκςε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 

ήηαλ αλάινγε κε ην θιείζηκν ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ηελ αλαζηνιή ησλ πηήζεσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, 

γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ θεξδώλ από ην ζπλάιιαγκα ηεο Αηγύπηνπ. Η επηδεκία 

COVID-19 πξνθάιεζε ζνβαξέο δεκηέο ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ 

επηζθεπηώλ, ν νπνίνο από 0,9 εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο ην Φεβξνπάξην 2020, ηνλ Απξίιην 2020 

κεδελίζηεθε. Σα πξαγκαηηθά έζνδα από ηνλ ζηδεξνδξνκηθό ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ κεηώζεθαλ θαηά 

55,7% θαηά ηελ πεξίνδν από Φεβξνπάξην έσο Απξίιην 2020. 

Η έθζεζε CAPMAS αλέθεξε όηη ηα έζνδα ηνπ θαλαιηνύ ηνπ νπέδ ζε δνιάξηα ΗΠΑ κεηώζεθαλ, 

μεθηλώληαο από ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ησλ δύν πξνεγνύκελσλ 

εηώλ. Απηό απνδόζεθε ζηηο γεληθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζην παγθόζκην εκπόξην, ελώ ν κεληαίνο 

ξπζκόο κεηαβνιώλ εζόδσλ θαηέγξαςε ην ρακειόηεξν επίπεδν, ζην -7,5% ηνλ Μάην ηνπ 2020. Απηό 

ζπγθξίζεθε κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ ίδην κήλα ησλ πξνεγνύκελσλ δύν εηώλ, 4,5 % θαη 

6.0%, αληίζηνηρα. Ο πξαγκαηηθόο αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εμεηάδνληαο ηελ αιιαγή ζην σθέιηκν θνξηίν θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζθαθώλ 
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πνπ δηαζρίδνπλ ηε δηώξπγα πξηλ θαη κεηά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, νη ρσξεηηθόηεηεο κεηώζεθαλ από 

101,8 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ζε 84,2 εθαηνκκύξηα ηόλνπο θαη ν αξηζκόο ησλ πινίσλ κεηώζεθε από 1.731 

ζε 1.381 θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ Απξηιίνπ θαη Ινπλίνπ 2020. Η CAPMAS επεζήκαλε όηη ηα θαζαξά 

δηεζλή απνζέκαηα κεηώζεθαλ θαηά 9,5 δηζ. Γνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ έσο Μαΐνπ 2020. 

Σα κεληαία πνζνζηά κείσζεο έθηαζαλ πεξίπνπ ην 11,9% θαη ην 7,7% ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 

2020, αληίζηνηρα, πξηλ κεησζεί μαλά ζην 2,8% ην Μάην ηνπ 2020. Όζνλ αθνξά ην εμσηεξηθό εκπόξην, 

ν νξγαληζκόο απνθάιπςε όηη ν εηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγώλ εκπνξεπκάησλ εθηόο ηνπ 

πεηξειαίνπ (ζε δνιάξηα ΗΠΑ) ζεκείσζε ηε κεγαιύηεξε πηώζε ηνπ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019 ζηνπο 

κήλεο Φεβξνπάξην, Απξίιην θαη Μάην 2020. Απηό ζεκείσζε πηώζε ζην 25,5% , 35,0% θαη 35,8%, 

αληίζηνηρα. Ο εηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγώλ πξντόλησλ εθηόο ηνπ πεηξειαίνπ (ζε δνιάξηα 

ΗΠΑ) ήηαλ 19,9% θαη 36,0% ηνλ Απξίιην θαη ην Μάην ηνπ 2020, αληίζηνηρα. 

Η CAPMAS πξόζζεζε όηη ην Αηγππηηαθό Υξεκαηηζηήξην (EGX) ππνρώξεζε απόηνκα κεηά ηελ 

παλδεκία, εηδηθά ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Μάην, θιείλνληαο ζηηο 9.593.9 θαη 10.220.1 κνλάδεο, αληίζηνηρα. 

Απηό αληηπξνζώπεπε ην πςειόηεξν κεληαίν πνζνζηό κείσζεο από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019. Η έθζεζε 

αλέθεξε επίζεο όηη ε παλδεκία δελ είρε θακία επίδξαζε ζηελ αμία, ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ θαη ηνλ όγθν 

ησλ ιεηηνπξγηώλ EGX έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2020. Σνλ κήλα απηό ην EGX γλώξηζε αμηνζεκείσηε 

βειηίσζε ζηελ απόδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2019, σο απνηέιεζκα ησλ παθέησλ 

θηλήηξσλ πνπ παξέρνληαη από ηελ θπβέξλεζε. Πνιινί δείθηεο πνπ ζεκείσζαλ κείσζε θαηά ηελ 

πεξίνδν αηρκήο, έρνπλ δεη θάπνηεο αιιαγέο ππό ην θσο ηεο ππνρώξεζεο ηεο θξίζεο ζηελ Αίγππην. 

Απηό ζπκβαίλεη θαζώο ε κείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ παξαγσγνύ κεηώζεθε ζην 

-15,2% ηνλ Μάην ηνπ 2020, αύμεζε 3,6%. Η πεξίνδνο κεηαμύ Μαΐνπ θαη Απγνύζηνπ 2020 γλώξηζε 

κηα ειαθξά αύμεζε 0,2% ζηελ αμία ηνπ ηνπηθνύ λνκίζκαηνο ηεο ιίξαο, κε ηνλ κεληαίν ξπζκό 

κεηαβνιήο ησλ εζόδσλ ηνπ θαλαιηνύ Suez λα απμάλεηαη ζεκαληηθά ηνλ Ινύιην ηνπ 2020 θαηά 8,7%. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζηδεξνδξνκηθό ηνκέα, ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αμία ησλ πξαγκαηηθώλ 

εζόδσλ, θαηά 96,9%, θαηά ηελ πεξίνδν από Απξίιην έσο Ινύιην 2020. Οη κεληαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο 

ησλ θαζαξώλ δηεζλώλ απνζεκαηηθώλ απμήζεθαλ επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ινπλίνπ θαη ηνπ Ινπιίνπ 

2020 κε ξπζκό 6,1% θαη 0,3%, αληίζηνηρα. Ο δείθηεο αλαθνξάο EGX30 ζεκείσζε βειηίσζε 5,3% ηνλ 

Ινύλην ηνπ 2020. 

Γεκηνπξγία πξώηνπ Γηαδηθηπαθνύ αληαιιαθηεξίνπ ζηελ Αίγππην ζε ζπλεξγαζία κε νιιαλδηθή 

εηαηξεία. 

Η Telecom Egypt ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ ζεκείνπ αληαιιαγήο ζην δηαδίθηπν ηεο Αηγύπηνπ (EG-IX) ζην Smart Village, 

επηηξέπνληαο θαιύηεξε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κεηαμύ Αηγύπηνπ, Αθξηθήο θαη  Μέζεο Αλαηνιήο, 

αλέθεξε ην ππνπξγείν Δπηθνηλσληώλ ζε δήισζε ηνπ. Σν EG-IX αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί 

κόιηο ην λέν θέληξν δεδνκέλσλ ηεο TE ηεζεί ζε ζύλδεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2021 θαη ζα απμήζεη ηε 

ζπλδεζηκόηεηα κεηαμύ ISP, παξόρσλ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ cloud θαη πξνγξακκαηηζηώλ 

εθαξκνγώλ. Σν IX είλαη έλα ζεκείν αληαιιαγήο Γηαδηθηύνπ (IX ή IXP) είλαη έλαο θπζηθόο θόκβνο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πάξνρνη δηαδηθηύνπ θαη ηα δίθηπα παξάδνζεο πεξηερνκέλνπ αληαιιάζζνπλ 

απεπζείαο θίλεζε ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βαζίδνληαη ζε δίθηπα ηξίησλ. Σν κεησκέλν 

θόζηνο, ε κηθξόηεξε θαζπζηέξεζε (αλάγλσζε: ιηγόηεξεο θαζπζηεξήζεηο) θαη ην πςειόηεξν εύξνο 

δώλεο είλαη βαζηθά πιενλεθηήκαηα. Η λέα πιαηθόξκα αληαιιαγήο ηεο Αηγύπηνπ ζα εθηειείηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ην IX-as-a-Service (IXaaS) ηνπ Άκζηεξληακ, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην AMS-IX 

παξέρεη ηελ ππνδνκή, ην ινγηζκηθό, ηα ηείρε πξνζηαζίαο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Η αληαιιαγή ζα 

ζηεγάδεηαη ζην πηζηνπνηεκέλν θέληξν δεδνκέλσλ TE's Tier III, ην νπνίν ζα είλαη ην κεγαιύηεξν ζηε 

ρώξα όηαλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ηνλ επόκελν ρξόλν. Σν θέληξν ζα ζπλδεζεί κε ηνπο 10 

ππνζαιάζζηνπο ζηαζκνύο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ηνπ TE, επηηξέπνληάο ηνπ λα 

ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη δεδνκέλα από πεξηζζόηεξεο από 60 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν EG-IX, καδί 

κε ην θέληξν δεδνκέλσλ, ζα εληζρύζεη ηε ζέζε ηεο Αηγύπηνπ σο πεξηθεξεηαθνύ θόκβνπ ζύλδεζεο. 
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Η Αίγππηνο πξνρσξεί ζηελ αλάπηπμε δαλεηδόκελε 7,5 δηζ. Γνιάξηα από δηεζλείο εηαίξνπο 

Σν 2020, ε Αίγππηνο θαηάθεξε λα πξνσζήζεη ηα αλαπηπμηαθά ηεο έξγα κε ηε βνήζεηα ησλ δηεζλώλ 

εηαίξσλ ηεο θαη πεξίπνπ 7,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε ρξεκαηνδόηεζε, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγό 

Γηεζλνύο πλεξγαζίαο Rania Al-Mashat. Σα ζρόιηα ηεο ππνπξγνύ Al-Mashat έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νκηιίαο ηεο, ζηελ εκεξίδα γηα ηελ «Πξάζηλε Οηθνλνκία ηεο Αηγύπηνπ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ 

Βξεηαληθή Αηγππηηαθή Δπηρεηξεκαηηθή Έλσζε (BEBA) θαη ην Αηγππηηαθό-Βξεηαληθό Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην (EBCC). Η ππνπξγόο Αι-Μαζάη αλέθεξε όηη, κεηά ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλατνύ 

(COVID-19), νη ρώξεο ζα επηθεληξσζνύλ θαη ζα ζπλεξγαζηνύλ πεξηζζόηεξν κε ηα ελδηαθεξόκελα 

κέξε. Οη ρώξεο πνπ είλαη πην δεζκεπκέλεο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ηόρνπο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ηνπ 

ΟΗΔ (SDGs) θαη ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο αηδέληεο ζα ζεκεηώζνπλ επίζεο κεγαιύηεξε επηηπρία. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηεο Αηγύπηνπ, ε ππνπξγόο Al-Mashat εμήγεζε όηη 

ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο αξρέο: Η πξώηε αθνξά ηηο  πνιπκεξείο πιαηθόξκεο όπνπ όινη νη αλαπηπμηαθνί 

εηαίξνη καδί κε ηα ππνπξγεία πξώηεο γξακκήο αληαιιάζνπλ ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπο. Η δεύηεξε 

αξρή αθνξά ηε ραξηνγξάθεζε ODA γηα ηνπο SDGs, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Η ηξίηε 

αξρή είλαη ε θνηλή αθήγεζε ηεο παγθόζκηαο εηαηξηθήο ζρέζεο, ηα θνηλά έξγα, ε δξάζε θαη ε 

ζηνρνζεζία.  

ΔΣΑΑ, ΔΔ, GCF εηαίξνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ Αίγππην 

ε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο ηεο ΔΣΑΑ, δύν πξνγξάκκαηα ζπλνιηθήο αμίαο 

220 εθαηνκκπξίσλ επξώ ζα πξνζθέξνπλ ππν-δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο γηα πξάζηλεο επελδύζεηο ζε 

ελεξγεηαθέο, πδάηηλεο θαη απνδνηηθέο ιύζεηο. Σα πξνγξάκκαηα ζπκπιεξώλνληαη κε επηρνξεγήζεηο ηεο 

ΔΔ άλσ ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη επλντθή ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην GCF, θαζώο θαη ηερληθή 

βνήζεηα έσο θαη 24 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Η ρξεκαηνδόηεζε, ε νπνία ζα θαηεπζπλζεί επίζεο ζηελ 

αλάπηπμε αιπζίδσλ αμίαο γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ζα πξνέιζεη από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ην Σακείν Πξάζηλνπ 

Κιίκαηνο (GCF). Σν πξόγξακκα Green Value Chain πνπ μεθίλεζε πξόζθαηα, κε όγθν έσο θαη 70 

εθαηνκκύξηα επξώ, ζα επηηξέςεη ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) λα επελδύζνπλ ζε 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ιύζεηο κεηξηαζκνύ θαη πξνζαξκνγήο ηνπ θιίκαηνο. Απηά ζα βειηηώζνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ αιπζίδσλ αμίαο. Σν πξόγξακκα 

ππνζηεξίδεη επίζεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε γηα πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη ιύζεηο. Σν δεύηεξν πξόγξακκα, κηα 

επέθηαζε ηεο Γηεπθόιπλζεο Υξεκαηνδόηεζεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο (GEFF), ζηνρεύεη ζηελ παξνρή 

έσο θαη 150 εθαη. Δπξώ πξάζηλεο ρξεκαηνδόηεζεο ζε ΜΜΔ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ 

θαηαζθεπώλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο κεηαπνίεζεο. Σα δάλεηα θαη ζηα δύν πξνγξάκκαηα θαιύπηνπλ 

επελδύζεηο ζηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, όπσο: κεραλήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη πόξσλ 

· εθαξκνγέο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, γεσξγηθόο εμνπιηζκόο άξδεπζεο θαη ζπιινγήο όκβξησλ 

πδάησλ · θαη πνιινί άιινη. Οη πειάηεο κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ θηιηθέο πξνο ην θιίκα ηερλνινγίεο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ Green Technology Selector. 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Η S&P δηαηεξεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Αηγύπηνπ ζην επίπεδν B κε ζηαζεξέο 

πξννπηηθέο 

Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Αηγύπηνπ Μνράκελη Ματη δήισζε όηη ε απόθαζε ηεο Standard & Poor's 

(S&P) γηα δηαηήξεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο ρώξαο ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε μέλν 

λόκηζκα αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλερηδόκελε εκπηζηνζύλε ησλ δηεζλώλ ηδξπκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα ηεο Αηγύπηνπ. Η S&P έρεη δηαηεξήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Αηγύπηνπ ζε 

επίπεδν Β ακεηάβιεηε, ελώ δηαηεξεί επίζεο ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ζηαζεξέο γηα δεύηεξε θνξά 

εληόο έμη κελώλ ην 2020. Η θίλεζε ηνπ δηεζλνύο νξγαληζκνύ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλερηδόκελε 
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εκπηζηνζύλε ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ, ηδίσο ησλ νξγαληζκώλ αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο, 

ζηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ επξσζηία ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηε γεληθή 

εκπηζηνζύλε ζηελ ηθαλόηεηα ηεο νηθνλνκίαο λα αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο επηπηώζεηο ηεο λέαο 

παλδεκίαο (COVID-19), ελώ ηαπηόρξνλα μεπεξλά όια ηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζνθ πνπ 

πξνθύπηνπλ από απηήλ. Δμήγεζε όηη απηό ζπκβαίλεη επεηδή ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη λα εθαξκόδεη ηηο 

απαηηνύκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα βειηηώζνπλ 

ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζα δηαζθαιίδνπλ επίζεο ηε βησζηκόηεηα ησλ 

δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαη ζα εληζρύζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο γηα 

αλάπηπμε , δεκηνπξγώληαο παξαγσγηθέο επθαηξίεο απαζρόιεζεο. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 
Η Αίγππηνο αλαπηύζζεη λέν εθζεζηαθό ζύζηεκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο 

παγθόζκηεο αγνξέο 

Η ππνπξγόο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγύπηνπ Nevine Gamea αλαθνίλσζε όηη αλαπηύζζεηαη 

έλα λέν ζρέδην γηα ην ζύζηεκα εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ εθζέζεσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

εμαγσγώλ ηεο ρώξαο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο. Σν ζρέδην απνηειεί έλαλ από ηνπο θύξηνπο ππιώλεο γηα 

ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ αηγππηηαθώλ πξντόλησλ ηόζν ζε ηνπηθό επίπεδν όζν θαη ζην 

εμσηεξηθό. Σνλίδεη επίζεο ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο απνηειεζκαηηθώλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζην 

ζύζηεκα πξνώζεζεο ησλ εμαγσγώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ 

COVID-19 ζην παγθόζκην εκπόξην. Οη αλαθνηλώζεηο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηελ 

αληηπξνζσπεία ηνπ Γεξκαληθνύ Αξαβηθνύ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (GACIC-

AHK), ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηνλ ξόιν ηνπ επηκειεηεξίνπ ζηε ζηήξημε θνηλώλ έξγσλ εκπνξηθήο, 

βηνκεραληθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. ηε ζπλάληεζε έγηλε αλαθνξά 

επίζεο ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε επηρεηξεκαηηθνύο θύθινπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην 

θνηλό ζύζηεκα νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηζπκεί 

λα παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηηο δηάθνξεο ηνπηθέο θαη μέλεο επελδύζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά.  

Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Peter Hoffmann, επηθεθαιήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο 

Πξεζβείαο ζην Κάηξν, επηβεβαίσζε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ θύθισλ ζηελ 

αηγππηηαθή αγνξά. Θεσξνύλ ηελ Αίγππην σο έλαλ από ηνπο θύξηνπο επελδπηηθνύο πξννξηζκνύο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο (MEA). Σαπηόρξνλα, ν Υόθκαλ ζεκείσζε όηη ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ζεκεηώλεηαη κεγάιε δπλακηθή ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. Απηό νθείιεηαη 

ηδηαίηεξα ζηε ζεηηθή ηάζε ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά θαη ζηελ 

επηζπκία ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο. 

 
Η Αίγππηνο θαη νη Κάησ Υώξεο ππνγξάθνπλ κλεκόλην θαηαλόεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ησλ πδάησλ 

Η Αίγππηνο θαη νη Κάησ Υώξεο ππέγξαςαλ Μλεκόλην γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά 

κε έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ. Σν κλεκόλην ππεγξάθε από ηνλ Τπνπξγό Τδάηηλσλ Πόξσλ θαη 

Άξδεπζεο ηεο Αηγύπηνπ Μνράκελη Ακπληέι Άηη θαη ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ θαη Γηαρείξηζεο Τδάησλ 

ηεο Οιιαλδίαο Cora van Nieuwenhuizen Σν κλεκόλην πεξηιακβάλεη ηξία θύξηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο 

θαη αληαιιαγήο εκπεηξηώλ κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, ζπγθεθξηκέλα: ην λεξό θαη ηε γεσξγία, ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλώλ θαη ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ. Ο Mohamed Sebaey, 

εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πόξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγύπηνπ, δήισζε όηη ην ΜoU είλαη 

κέξνο ηεο καθξνρξόληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Αηγύπηνπ θαη ησλ Κάησ Υσξώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. Σόζν ε Αίγππηνο όζν θαη νη Κάησ Υώξεο νξίδνληαη σο θαηάληε 

(downstream) ρώξεο, θαη νη δύν απεηινύληαη επίζεο από ηνπο θηλδύλνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 
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εηδηθά ζηηο πεξηνρέο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. Από ηελ ίδξπζή ηεο ην 1976, ε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Αηγύπηνπ-Οιιαλδίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ εξγάζηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ ησλ δύν 

θπβεξλήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ. 

Άιινη ηνκείο ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ: ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ λεξνύ ζηε γεσξγία, 

ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ , ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηε 

δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα παξάθηηεο πεξηνρέο. Η επηηξνπή απνηειείηαη από 

εθπξνζώπνπο ησλ Yπνπξγείσλ Yδάηηλσλ Πόξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγύπηνπ, ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο 

ηέγαζεο, θαζώο θαη ηεο εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ γηα ηα ύδαηα θαη ηα ιύκαηα. Η νιιαλδηθή πιεπξά 

εθπξνζσπείηαη από ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθώλ, Τπνδνκώλ θαη ηελ Οιιαλδηθή πλεξγαζία γηα ηα 

Νεξά. Η Αίγππηνο θαη νη Κάησ Υώξεο έρνπλ ζπλεξγαζηεί εληαηηθά ζε έξγα λεξνύ γηα πάλσ από 40 

ρξόληα, θαη ε Αηγππηηαθή-Οιιαλδηθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό. Η ζεκαζία ηεο επηηξνπήο έγθεηηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη γηα αληαιιαγή 

γλώζεσλ θαη ζηνλ ζπλερηδόκελν πνιηηηθό δηάινγν κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ζε θπβεξλεηηθό επίπεδν. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ηα ηδξύκαηα γλώζεο θαη ηηο ΜΚΟ. Η κνξθή απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα πνηθίιεη από ηελ αληαιιαγή απόςεσλ πνιηηηθήο, εκπεηξνγλσκνζύλεο θαη 

ηερλνγλσζίαο, έσο ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ νξγαληζκώλ 

θαη ζηηο δύν ρώξεο. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Οκάδαο πξαγκαηνπνηνύληαη ελαιιάμ ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ 

Αίγππην. Η νκάδα απνηειείηαη από νιιαλδνύο θαη αηγππηηαθνύο εθπξνζώπνπο από ηα αξκόδηα 

ππνπξγεία, ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ηα ηδξύκαηα γλώζεο. Η επηηξνπή θαζνδεγείηαη ζε ππνπξγηθό 

επίπεδν από ηνπο Τπνπξγνύο Τδάησλ θαη ησλ δύν ρσξώλ. 

Καη νη δύν ρώξεο αλαλέσζαλ απηήλ ηε καθξνρξόληα ζπλεξγαζία ππνγξάθνληαο ην Μλεκόλην 

πλεξγαζίαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο Αηγππηηαθήο-Οιιαλδηθήο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ. Οη Κάησ Υώξεο ζπλεηζθέξνπλ 24 

εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηέζζεξα ρξόληα έσο ην 2022 ζε έξγα αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ θαη ηεο γεσξγίαο ηεο Αηγύπηνπ. Ο ζηόρνο είλαη λα ζηεξίμεη ηελ Αίγππην ζηελ πξνζπάζεηά 

ηεο λα εμνξζνινγήζεη βηώζηκα ηε ρξήζε λεξνύ, λα βειηηώζεη ηε δηαζεζηκόηεηα λεξνύ, λα απμήζεη ηελ 

επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ πνπ αληηκεησπίδεη 

ε Αίγππηνο. 

Η GB Auto's Rseedy απνθηά ηελ πξώηε άδεηα ειεθηξνληθνύ πνξηνθνιηνύ ζηελ Αίγππην 

Η Rseedy, ε λέα πιαηθόξκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ πνπ αλήθεη θαηά 57% ζηελ GB Auto, απέθηεζε 

ηελ πξώηε αλεμάξηεηε άδεηα ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην. Η θίλεζε απηή ζεσξείηαη 

κηα ηζρπξή επέλδπζε καθξνπξόζεζκεο αλάπηπμεο γηα ηελ εηαηξεία. Η εηαηξεία ζα ζπλεξγαζηεί κε ηε 

saib Bank. Η GB Auto ζηνρεύεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο Rseedy ζηελ ηξέρνπζα πιαηθόξκα NBFS, 

θαζώο ε εηαηξεία απέθηεζε πξόζθαηα άδεηεο γηα ππεξεζίεο λαλν-ρξεκαηνδόηεζεο, 

κηθξνρξεκαηνδόηεζεο θαη θαηαλαισηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Η Naeem Research δηαβιέπεη όηη νη εηαηξείεο ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ είλαη πηζαλό λα εηζαγάγνπλ 

κηθξνρξεκαηνδόηεζε ζηνπο πειάηεο, αιιά πεξηκέλνπλ ηηο εμειίμεηο ησλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ. Η 

θίλεζε αλακέλεηαη λα δώζεη δπλαηόηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ-

κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ, όπνπ ην 67% ηνπ αηγππηηαθνύ πιεζπζκνύ είλαη κε ηξαπεδηθό, ηνλίδνληαο ηνλ 

ξόιν ησλ εηαηξεηώλ κηθξνρξεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ. Οη ηξάπεδεο αλακέλεηαη 

επίζεο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ εηαηξείεο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ θαη θαηαλαισηώλ, γηα λα θαιύςνπλ 

ηνλ κε ηξαπεδηθό πιεζπζκό.  
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Πξνζθνξά γηα αλάπηπμε έξγσλ ΓΙΣ ζα ππνβιεζεί ηνλ Γεθέκβξην ζην Νέν Αιακέηλ. 

Η Αξρή Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ ζα εθδώζεη πξνζθνξέο γηα γε ζην Νέν Αιακέηλ πνπ ζα 

αλαπηπρζνύλ ζην πιαίζην ζύκπξαμεο ηδησηηθνύ-δεκόζηνπ ηνκέα πνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ επόκελν κήλα, 

δήισζε ν πθππνπξγόο ηέγαζεο Walid Abbas ζε ζπλέληεπμε Σύπνπ λσξίηεξα απηή ηελ εβδνκάδα, 

ζύκθσλα κε ηνλ Μνπκπάζζεξ.  

Η Nile City Investments ζα θαηαζθεπάζεη 3 λένπο πύξγνπο ζην Ramlet Boulak 

Η Nile City Investments ζα θαηαζθεπάζεη ηξεηο λένπο πύξγνπο ζην Ramlet Boulak δίπια ζηνπο 

ππάξρνληεο Nile City Towers κε ζπλνιηθό θόζηνο 20 δηζ. EGP, αλαθέξεη ε Al Mal. Οη πύξγνη 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ εληόο 4-5 εηώλ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ μελνδνρεία θαη ηαηξηθά θέληξα. Η 

εηαηξεία ζθέθηεηαη λα ζπκπεξηιάβεη εμππεξεηνύκελα δηακεξίζκαηα θαη θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, 

αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο αδεηνδόηεζεο, δήισζε κηα πεγή θνληά ζην έξγν. 

Δμειίμεηο ζην ζέκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ην θξάγκα Renaissance 

Η εθεκεξίδα Al-Masry Al-Youm (5.11.2020) αλαθέξεηαη πξσηνζέιηδα ζηελ άθαξπε νινθιήξσζε ηεο 

ρζεζηλήο ζπλάληεζεο ησλ Τπνπξγώλ Τδάησλ ηεο Αηγύπηνπ, ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο, ε νπνία 

είρε σο ζηόρν ηελ εμεύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ην 

θξάγκα Renaissance, ππό ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, θαζόηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ θαηέζηε ζαθέο όηη νη ηξεηο ρώξεο δελ ζπκθσλνύλ γηα ηε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηνπ 

επόκελνπ ζηαδίνπ ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ. 

ύκθσλα κε επίζεκε δήισζε ηνπ Αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Άξδεπζεο, νη ηξεηο ρώξεο ζπκθώλεζαλ 

όηη θαζεκία από απηέο ζα ππνβάιεη έθζεζε ζηε Νόηηα Αθξηθή, ρώξα πνπ αζθεί ηελ πξνεδξία ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Η έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηελ άπνςε ηεο 

[θάζε ρώξαο] όζνλ αθνξά ηνπο ηξόπνπο πινπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο (African Union Bureau) ζε επίπεδν εγεηώλ, πνπ 

έιαβαλ ρώξα ζηηο 26 Ινπλίνπ 2020 θαη ζηηο 21 Ινπιίνπ 2020. 

Σν νπδάλ ζε αλαθνίλσζε ηνπ δηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Άξδεπζεο ηόληζε όηη ζε απηόλ ηνλ γύξν 

επέκεηλε ζηηο ζέζεηο ηνπ, απνξξίπηνληαο ηελ επηζηξνθή ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζύκθσλα κε ηελ 

πξνεγνύκελε κέζνδν, πνπ δελ απέθεξε θακία πξόνδν. Η ζνπδαληθή πιεπξά παξνπζίαζε ιεπηνκεξή 

πξόηαζε, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ απόδνζε κεγαιύηεξνπ ξόινπ ζηνπο εηδήκνλεο ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηε ζύγθιηζε ησλ απόςεσλ ησλ ηξηώλ ρσξώλ θαη 

λα πξνηείλνπλ ζπκβηβαζηηθέο ιύζεηο. Ο Τπνπξγόο Άξδεπζεο ηνπ νπδάλ, Yasser Abbas, δηαβεβαίσζε 

όηη ε ρώξα ηνπ εκκέλεη ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία ππό ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, 

αιιά κε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, ώζηε λα επηηεπρζεί ζπκθσλία πνπ ζα ηθαλνπνηεί όιεο ηηο πιεπξέο 

όζνλ αθνξά ηελ πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο.  

Όπσο επηζεκαίλεη ε ηζηνζειίδα ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο ζε ζρεηηθό δεκνζίεπκα, ζηηο σο άλσ 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο είρε ηνληζζεί ε αλάγθε λα 

ζπλάςνπλ νη ηξεηο ρώξεο δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ πιήξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ επίκαρνπ 

θξάγκαηνο. 
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Η Elsewedy Electric ππνγξάθεη ζπκβόιαηα EGP 846m γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζηαζκνύ 

κεηαθνξάο ειεθηξηζκνύ Toshka 

Σν Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνύ θαη Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο ηεο Αηγύπηνπ θαη ε Elsewedy Electric γηα 

Δκπόξην θαη Γηαλνκή ππέγξαςαλ έλα ζύλνιν ζπκβάζεσλ αμίαο ζπλνιηθνύ ύςνπο 846 εθαη. EGP γηα 

ηελ πινπνίεζε ελόο λένπ ζηαζκνύ κεηαζρεκαηηζηώλ. Η αηγππηηαθή εηαηξεία κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (EETC) ζα θαηαζθεπάζεη εηνηκνπαξάδνην ηνλ ζηαζκό κεηαζρεκαηηζκνύ Toshka 4 ηύπνπ 

απνκνλσκέλνπ αεξίνπ, ζηελ ηηκή ησλ 410m EGP. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί εληόο 10 κελώλ από ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απνδνρήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη δύν πιεπξέο ππέγξαςαλ επίζεο 

ζπκβόιαην αμίαο EGP 148 εθ. γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ θεξαίαο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζηαζκνύ 

κεηαζρεκαηηζηή Toshka 4, αλνίγνληαο παξάιιεια ηελ ειεθηξηθή γξακκή Al-Owainat / Toshka 2 ζηνλ 

ζηαζκό. Οη ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ζηαζκνύ 

κεηαζρεκαηηζηή ζην West Port Said, ζηελ ηηκή ησλ 288 εθαη. EGP, ην νπνίν ζα παξαδνζεί εληόο ελόο 

έηνπο. Οη ζπλνιηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςε ε Elsewedy Electric από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έρνπλ 

πιένλ θζάζεη ζρεδόλ ηα 3 δηο EGP. Σν ηειεπηαίν ζπκβόιαην πνπ ππέγξαςε, αμίαο 355,5 

εθαηνκκπξίσλ EGP, ηνλ πεξαζκέλν κήλα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνύ ειεθηξηθνύ 

κεηαζρεκαηηζηή ζηελ πόιε Sadat. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε El Sewedy Electric Company είλαη ε 

θνξπθαία εηαηξεία ζηελ πινπνίεζε γξακκώλ πςειήο ηάζεο. Έρεη θαηαζθεπάζεη πεξηζζόηεξα από 

1.000 ρηιηόκεηξα γξακκώλ (220 kV - 500 kV) εληόο ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Αθξηθήο γεληθά, εθηόο από 

ηε δεκηνπξγία πνιιώλ ζηαζκώλ κεηαζρεκαηηζηώλ (220 kV - 500 kV). 

Η Αίγππηνο ζα θαηαζθεπάζεη 3 δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ αμίαο 5,7 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε 

ζηόρν ηελ απηάξθεηα έσο ην 2023 

 

Ο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ ηεο Αηγύπηνπ Tarek El Molla απνθάιπςε όηη 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηξηώλ έξγσλ δηύιηζεο πεηξειαίνπ κε επελδύζεηο 

5,7 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σα έξγα ζα πξνζθέξνπλ ζηελ Αίγππην  απηάξθεηα ζηα πξντόληα 

πεηξειαίνπ έσο ην 2023. Δπίζεο, εμέηαζε έλαλ αξηζκό ζεηηθώλ δεηθηώλ ζηνλ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ ηεο ρώξαο. Ο El Molla ζεκείσζε όηη 14 λέεο ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ κε κεγάιεο 

δηεζλείο εηαηξείεο κεηαμύ Μαξηίνπ θαη Οθησβξίνπ 2020, γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εμεξεύλεζεο θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ηεο Αηγύπηνπ. Απηή ε επέθηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

αξθεηνύο λένπο θαη πνιιά ππνζρόκελνπο ηνκείο. Ο ππνπξγόο είπε όηη παξά ηηο πξόζθαηεο πξνθιήζεηο 

ηεο παλδεκίαο, ν Πξόεδξνο Abdel Fattah Al-Sisi εγθαηλίαζε πξόζθαηα δύν από ηα κεγαιύηεξα έξγα 

δηύιηζεο πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην: ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Αηγππηηαθήο Δηαηξείαο Γηύιηζεο (ERC) ζην 

Mostorod θαη λέεο επεθηάζεηο ζην Δζληθό Γηπιηζηήξην Πεηξνρεκηθώλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ηεο Δηαηξείαο 

(ANRPC), ε νπνία αθνξά  ζπλνιηθή επέλδπζε 4,5 δηζεθαηνκκπξίσλ $. Σα ζρόιηα ηνπ El Molla έγηλαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ζηελ εβδνκάδα «Green Economy» πνπ θηινμελείηαη από ηε 

Βξεηαληθή Αηγππηηαθή Δπηρεηξεκαηηθή Έλσζε (BEBA) θαη ην Αηγππηηαθό-Βξεηαληθό Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην (EBCC). 

Σόληζε όηη ην ππνπξγείν πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ηελ “Egypt Gate for Research and Exploration”, ε 

νπνία είλαη ε πξώηε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα γεσινγηθώλ δεδνκέλσλ. Η πιαηθόξκα ζηνρεύεη ζηελ 

πξνώζεζε δηαδηθηπαθώλ δεκνπξαζηώλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Αηγύπηνπ. Ο El Molla 

ηόληζε όηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ήηαλ θαξπνθόξεο γηα 

ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ θαη ηελ πξνζέιθπζε 

ηεξάζηησλ επελδύζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. Έζηεηιε έλα κήλπκα ζε δηεζλείο εηαηξείεο θαη 

επελδπηέο ζηνλ ηνκέα όηη ε Αίγππηνο θαισζνξίδεη όινπο λα επελδύζνπλ ζε απηόλ ηνλ πνιιά 

ππνζρόκελν ηνκέα. Ο ππνπξγόο δήισζε όηη ε πνηθηιία ησλ δηεζλώλ εηαηξεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Αίγππην είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ όισλ, θαη ηόληζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ππνπξγείνπ λα βνεζήζεη λένπο 

επαγγεικαηίεο θαη λα ηνπο δώζεη επθαηξίεο.  Ο ππνπξγόο νινθιήξσζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ,  
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ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ην βάζνο ησλ θνηλώλ ζρέζεσλ Αηγύπηνπ-Βξεηαλίαο θαη όηη ε Αίγππηνο θαη 

ε Βξεηαλία είλαη ζηξαηεγηθνί εηαίξνη, εθθξάδνληαο ηε θηινδνμία ηνπ λα εληζρύζεη απηέο ηηο ζρέζεηο, 

ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. 

Η Αίγππηνο θόκβνο γηα δηεζλείο ελεξγεηαθέο δηαζπλδέζεηο 

Η Αίγππηνο θαζίζηαηαη ελεξγεηαθόο θόκβνο γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη επελδύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα ζηελ ελέξγεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Τπνπξγό Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο, Mohamed Shaker, όπσο αλέθεξε ζηελ νκηιία ηνπ ζην Ακεξηθαληθό Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην ζηελ Αίγππην (AmCham Egypt ), ζηελ εθδήισζε, «Μεηαζρεκαηηζκόο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ηεο Αηγύπηνπ». Πξηλ από ην 2014, ππήξραλ ηεξάζηηεο δηαθνπέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ππήξρε ρακειόο ζπληειεζηήο δηαζεζηκόηεηαο ζηαζκώλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη έιιεηςε 

ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ., δήισζε ν Shaker. Η Αίγππηνο, ππό ηελ εγεζία ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah 

Al-Sisi, έρεη πξνηάμεη ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο ζέκα εζληθήο αζθάιεηαο. Σν 2018 ε 

Αίγππηνο έθαλε ζπκθσλία κε ηε Siemens γηα ηελ παξαγσγή 14.400 MW από ηνλ ζπλδπαζκέλν θύθιν 

πςειήο απόδνζεο ζε ηξεηο κεγάινπο ζηαζκνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ο θύθινο αληηπξνζώπεπε ηελ 

πςειόηεξε απόδνζε ζηελ αγνξά εθείλε ηελ επνρή. Απηή  ε ζπκθσλία είρε κεγάιν αληίθηππν ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ηεο Αηγύπηνπ, από κηα ρώξα κε θξίζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηα ρώξα εμαγσγήο 

ελέξγεηαο κέζσ έξγσλ ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο. Απηή ε αμηνζεκείσηε βειηίσζε επηβεβαίσζε ηελ 

απηάξθεηα ηεο Αηγύπηνπ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν πνζνζηό ησλ 

επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αηγύπηνπ ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα αλήιζε ζε 

πεξίπνπ 24,5 δηζ. EGP ή εηήζην πνζνζηό 8,2 δηζ. EGP. Απηό ζπγθξίλεηαη κε πεξίπνπ 23,4 δηζ. EGP 

ζπλνιηθά θαηά ηα πξνεγνύκελα 13 ρξόληα, κε ξπζκό 1 δηζ. EGP αλά έηνο. Η Αίγππηνο επίζεο έρεη 

θάλεη πξόνδν αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ ελέξγεηαο απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθή ηεο 

ηθαλόηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο θαη πξνζπαζεί λα επηηύρεη ηνλ ζηόρν 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαηά πεξίπνπ 42% από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην εζληθό ηεο δίθηπν έσο 

ην 2035. εκαληηθή είλαη θαη ε ζέζε ηεο Αηγύπηνπ κε ηηο πθηζηάκελεο δηαζπλδέζεηο κε γεηηνληθέο 

ρώξεο, δειαδή ηελ Ινξδαλία, ην νπδάλ θαη ηε Ληβύε. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

 
Οη εηζαγσγέο κε πεηξειαηνεηδώλ κεηώζεθαλ ζηα $ 45,55 δηζ. ην 9κελν 2020. - ηνηρεία γηα ηηο 

εμαγσγέο 

 

Η Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS) δήισζε όηη νη ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο κε πεηξειαηνεηδώλ ηεο Αηγύπηνπ κεηώζεθαλ ζηα 45,55 δηζ. Γνιάξηα θαηά ηνπο πξώηνπο 

ελλέα κήλεο (9 εθαη.) ηνπ 2020. Σα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν από ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε ηα 52,47 δηζ. Γνιάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2019, 

αληηθαηνπηξίδνπλ κείσζε 13,19%. ε έθζεζε ηνπ ν νξγαληζκόο δήισζε όηη ε αμία ησλ εηζαγσγώλ 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ κεηώζεθε θαηά 12,2%, ζηα 10,331 δηζ. Γνιάξηα ην 9Μ ηνπ 2020, 

ζε ζύγθξηζε κε 11,767 δηζ. Γνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2019. ύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό, ε Κίλα 

θαηέιαβε ηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ από ηηο νπνίεο κεηώζεθαλ νη εηζαγσγέο, ππνρσξώληαο 

ζηα 8,181 δηζ. Γνιάξηα, έλαληη  9,179 δηζ. Γνιαξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ζύγθξηζεο. Αθνινύζεζαλ νη 

ΗΠΑ κε 3,439 δηζ. $ ζε ζύγθξηζε κε 3,913 δηζ. $, ε Γεξκαλία κε 2,818 δηζ. $ ζε ζύγθξηζε κε 3,225 

δηζ. $, ε Βξαδηιία κε 1,569 δηζ. Γνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 2,148 δηζ. $ θαη ε Ρσζία κε $ 1,445 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε $ 1,784 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Η CAPMAS δήισζε όηη νη 

πην ζεκαληηθνί θιάδνη εκπνξεπκάησλ πνπ είδαλ κείσζε ησλ εηζαγσγώλ ήηαλ νη ιέβεηεο θαη ηα 

κεραλήκαηα, νη κεραληθέο ζπζθεπέο θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο, θζάλνληαο ηα 4,402 δηζ. Γνιάξηα ην 

9Μ ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε 5,007 δηζ. Γνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2019 Σελ ίδηα πεξίνδν 

ζύγθξηζεο, αθνινύζεζαλ ηα κεραλήκαηα θαη ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο, 

θζάλνληαο ηα $4,104 δηζ. ζε ζύγθξηζε κε 5,313 δηζ. $, ην ζηηάξη έθηαζε ηα $ 3,613 δηζεθαηνκκύξηα 
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δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε $ 3,998 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ν ζίδεξνο θαη ν ράιπβαο έθηαζαλ ηα 3,816 

δηζ. δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 4,998 $, αθνινπζνύκελν από ηα πιαζηηθά πνπ έθηαζαλ ηα $ 2,406 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε  $ 2,952 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

Η CAPMAS δήισζε όηη νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 18,76 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαηά ηελ 

πεξίνδν από ηνλ Ιαλνπάξην έσο ην επηέκβξην ηνπ 2020, ζε ζύγθξηζε κε 19,23 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2019, αληαλαθιώληαο κείσζε 2,5%. Δμήγεζε όηη απηή ε κείσζε ήξζε σο 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγώλ αθαηέξγαζηνπ βακβαθηνύ θαη πξώησλ πιώλ, ε νπνία αλήιζε 

ζε 1,872 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 1,981 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Απηό νθείιεηαη ζην 

όηη ην αθαηέξγαζην βακβάθη θαη νη πξώηεο ύιεο αλαθαηεπζύλνληαη ζηελ ηνπηθή θαηαζθεπή, αληί λα ηα 

εμάγνπλ. Αλακέλεηαη όηη απηό ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ γηα αηγππηηαθά πξντόληα ζηελ ηνπηθή αγνξά αληί ησλ εηζαγσγώλ. 

ύκθσλα κε ην πξαθηνξείν, ε ανπδηθή Αξαβία ήηαλ κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ρώξεο ζηηο νπνίεο 

κεηώζεθαλ νη εμαγσγέο, θζάλνληαο ηα 1.179 δηζ. Γνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 1.296 δηζ. Γνιάξηα, 

αθνινπζνύκελε από ηηο ΗΠΑ πνπ αληηπξνζώπεπαλ 1,113 δηζ. Γνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 1632 εθαη. 

Γνιάξηα. Αθνινύζεζε ε Ιηαιία κε 886 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε ηα πξνεγνύκελα 999 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε 515 εθαηνκκύξηα δνιάξηα έλαληη 731 εθαηνκκύξηα 

δνιάξηα θαη ε Ιζπαλία κε 500 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 652 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

ύκθσλα κε ηελ CAPMAS, νη ζεκαληηθόηεξνη θιάδνη εκπνξεπκάησλ ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο 

κεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2019 

αθνξνύζαλ: θαύζηκα, νξπθηέιαηα θαη πξντόληα απόζηαμεο πνπ έθηαζαλ ηα 1,885 δηζ. Γνιάξηα ζε 

ζύγθξηζε κε 2,371 δηζ. Γνιάξηα, ηα πιαζηηθά έπεζαλ ζηα 1,250 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε 

κε 1,526 εθαηνκκύξηα δνιάξηα, ηα κεραλήκαηα, ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο 

πνπ έθηαζαλ ηα 1,126 δηζ. $ ζε ζύγθξηζε κε 1,26 δηζ. $, ηα ιαραληθά πνπ έθηαζαλ ηα 813 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 878 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη ηα ελδύκαηα πνπ θαηέγξαςαλ 685 

εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ζύγθξηζε κε 812 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 
θέςεηο γηα απειεπζέξσζε ησλ ηηκώλ ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ γηα ηα εξγνζηάζηα 

Οη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο από ηα εξγνζηάζηα γηα ρακειόηεξεο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ ζα 

εμεηαζηνύλ από κηα λενζπζηαζείζα νκάδα εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη από ηελ Αηγππηηαθή Οκνζπνλδία 

Δπελδπηώλ θαη EGAS, δήισζε ην κέινο ηεο EFIA Sobhy Nasr ζην Youm7. Ο όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ ηηκώλ, παξαίηεζε από ηέιε ηόθσλ γηα θαζπζηεξεκέλεο 

πιεξσκέο θπζηθνύ αεξίνπ θαη επηηξέπνληαο ηελ πιεξσκή ηνπ αξρηθνύ ρξένπο ζε δόζεηο άλσ ησλ 15 

εηώλ, είπε. Οη ηνπηθέο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ παξακέλνπλ πνιύ πςειόηεξεο από ηηο δηεζλείο ηηκέο παξά 

ηελ πεξηθνπή ησλ ηηκώλ από ηελ θπβέξλεζε θαηά ην παξειζόλ έηνο. Σα εξγνζηάζηα πιεξώλνπλ επί 

ηνπ παξόληνο 4,5 USD αλά mmBtu γηα θπζηθό αέξην, ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 30% πάλσ από ηελ 

ηξέρνπζα δηεζλή ηηκή spot 3 USD / mmBtu.  

Η θπβέξλεζε έρεη κεηώζεη δύν θνξέο ηηο ηηκέο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2019, κεηώλνληαο ηηο έσο θαη 

25% πέξπζη, πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη άιιε 25% κείσζε ηνλ Μάξηην σο απάληεζε ζηελ παλδεκία covid-

19. Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εμαγσγείο δήηεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο από ηελ θπβέξλεζε λα 

κεηώζνπλ ηηο ηηκέο ηνπιάρηζηνλ ζε 3,5 USD / mmBtu, ελώ άιινη πξόηεηλαλ κηα αθόκε βαζύηεξε 

πεξηθνπή ζηα 2,5 USD γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαθάκςνπλ από ηελ θξίζε covid-19. Σν πξόζθαην 

νηθνλνκηθό άγρνο πνπ πξνθιήζεθε από ηελ παλδεκία θαη ηνπο επαθόινπζνπο πεξηνξηζκνύο 

θιεηδώκαηνο άζθεζε πίεζε ζηνλ θιάδν, ν νπνίνο εδώ θαη ρξόληα ππνζηεξίδεη όηη νη πςειέο ηηκέο ηνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ έρνπλ επηβαξύλεη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγώλ. Οη βνπιεπηέο έρνπλ 
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γίλεη πην πηεζηηθνί αλαθνξηθά κε ην ζέκα: Οη εθπξόζσπνη ζηε Βηνκεραληθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ηηο 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηα εξγνζηάζηα θαη θάιεζαλ ηελ θπβέξλεζε λα αλαιάβεη 

δξάζε. Αλώλπκεο θπβεξλεηηθέο πεγέο αλέθεξαλ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο ηνλ επηέκβξην όηη νη 

ππεύζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζθέθηνληαλ λα κεηώζνπλ ηηο ηηκέο ζε 4 USD / mmBtu, αιιά δελ έρνπλ 

ππάξμεη επίζεκα ζρόιηα γηα ην ζέκα από ηόηε. 

Ο Αηγύπηηνο πξόεδξνο Al-Sisi θαζνδεγεί ηελ αλάπηπμε ηνπ Damietta Furniture City πξνο έλα 

νινθιεξσκέλν βηνκεραληθό θέληξν 

Ο Πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη αλέζεζε, ηελ Κπξηαθή, ζηελ θπβέξλεζε λα 

παξάζρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο γηα λα κεηαηξέςεη ηελ Damietta Furniture City ζε 

νινθιεξσκέλν βηνκεραληθό θέληξν. Οη νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ δόζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο 

κε ηνλ Πξσζππνπξγό Mostafa Madbouly, ηνλ Πξνεδξηθό ύκβνπιν Δζληθώλ θαη ηξαηεγηθώλ 

Πξνγξακκάησλ Sherif Ismail, ηνλ Τπνπξγό Σνπηθήο Αλάπηπμεο Mahmoud Shaarawi θαη ηελ Τπνπξγό 

Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ε θπβεξλήηεο ηεο 

Damietta Manal Awad Mikhael θαη ν πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο επίπισλ Damietta Osama Abdel 

Moneim. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ νη εμειίμεηο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηελ Damietta Furniture City 

θαη γεληθόηεξα ζηελ αηγππηηαθή βηνκεραλία επίπισλ. 

Ο πξόεδξνο δήηεζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ δηεζλώλ ζρεδίσλ θαη πξνεγκέλσλ γξακκώλ 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηνπηθέο αλάγθεο εληόο ηεο Αηγύπηνπ. Απηέο νη εμειίμεηο ζα 

βνεζήζνπλ επίζεο ζην άλνηγκα ησλ νξηδόλησλ ηεο Αηγύπηνπ γηα ηελ εμαγσγή επίπισλ ζηηο 

αθξηθαληθέο θαη αξαβηθέο αγνξέο. Απηό ζα αλνίμεη ην δξόκν γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζηελ 

πόιε, ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Νηακηέηα θαη ηε δεκηνπξγία 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο. 

 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Γύν λέα ζπγθξνηήκαηα βελδίλεο θαη ληίδει γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο Άλσ Αηγύπηνπ 

Ο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ ηεο Αηγύπηνπ Tarek El Molla επηζεώξεζε ηελ πξόνδν 

ησλ εξγαζηώλ ζην ζπγθξόηεκα παξαγσγήο βελδίλεο ηεο Assiut Petroleum Refining Company. Σν 

ζπγθξόηεκα, επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ αμίαο 450 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, είλαη έλα δσηηθό έξγν ζηε 

ζηξαηεγηθή δηύιηζεο θαη εθβηνκεράληζεο ηνπ Τπνπξγείνπ σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αλάπηπμεο 

ηεο Αηγύπηνπ θαη ηνπ νξάκαηνο γηα ην 2030. Η ζηξαηεγηθή ζηνρεύεη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνύ 

θαπζίκσλ ηόζν γηα ηελ ηνπηθή αγνξά όζν θαη γηα ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα γηα ηελ Άλσ Αίγππην . Ο El 

Molla ηόληζε ηελ επειημία θαη ηνλ ζαθή ζρεδηαζκό πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ όζνλ αθνξά ηε δηύιηζε θαη ηελ θαηαζθεπή. Απηή ηε ζηηγκή 

εθαξκόδεηαη, θαη ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο βελδίλεο θαη ληίδει, ώζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη λα εμππεξεηεί ζρέδηα βηώζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Ο Τπνπξγόο ζεκείσζε όηη ην ζπγθξόηεκα ζηνρεύεη ζηελ παξαγσγή 800.000 ηόλσλ όισλ ησλ εηδώλ 

βελδίλεο εηεζίσο θαη ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο βνπηαλίνπ γηα λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεο Άλσ Αηγύπηνπ όζνλ αθνξά ηα πξντόληα πεηξειαίνπ. Σν δηπιηζηήξην Assiut, ην νπνίν 

είλαη ν βαζηθόο ππξήλαο ησλ πξντόλησλ πεηξειαίνπ, θαιύπηεη ζήκεξα κεηαμύ 60% θαη 65% ησλ 

αλαγθώλ ηεο Άλσ Αηγύπηνπ.  Η παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλέξρεηαη ζε 2,8 

εθαηνκκύξηα ηόλνπο ληίδει εηεζίσο ζύκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, επηπιένλ ηεο λάθζαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή βελδίλεο πςειήο νθηαλίνπ. Τπάξρεη επηπιένλ παξαγσγηθή 

ηθαλόηεηα 400.000 ηόλσλ. παξάιιεια κε βνπηάλην κε επηπιένλ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα 100.000 · 
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άλζξαθαο κε παξαγσγηθή ηθαλόηεηα 300.000 ηόλσλ · θαη ζείν κε ηθαλόηεηα παξαγσγήο 66.000 ηόλσλ 

εηεζίσο. 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ ππνγξάθεη πξσηόθνιιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ 

ππνδνκήο 

Σν Τπνπξγείν Δπηθνηλσληώλ θαη Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηώλ θαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ θαη 

Αξραηνηήησλ ππέγξαςαλ έλα θνηλό πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ππνγξαθή έγηλε από ηνλ Τπνπξγό Δπηθνηλσληώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Amr 

Talaat θαη ηελ Τπνπξγό Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ Khaled Al-Anani. Η δηάξθεηα απηνύ ηνπ 

πξσηνθόιινπ είλαη ηξηεηήο θαη ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηεο  θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα αλαδεηθλύεη ηελ αμία ησλ 

ηνπξηζηηθώλ θαη αξραηνινγηθώλ κλεκείσλ. Σαπηόρξνλα, ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ησλ επθαηξηώλ γηα ηε 

δηάδνζή ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πόξσλ σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η ζπκθσλία ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηε δηάζεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο αηγππηηαθέο αξραηόηεηεο ρξεζηκνπνηώληαο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο, ελώ ηαπηόρξνλα απμάλεη ηελ αξραηνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη εηζάγεη ηελ 

θνηλσλία ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ. Θα 

ζπκβάιεη επίζεο ζηελ αλαδσνγόλεζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζκνύ θαηά ηελ επόκελε πεξίνδν, θαη ζα 

απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ ηνπξηζηώλ πνπ έξρνληαη ζηε ρώξα. 

ην δειηίν ηύπνπ πνπ εθδόζεθε από ην Τπνπξγείν Δπηθνηλσληώλ θαη Πιεξνθνξηθήο, ε Al-Anani 

δήισζε όηη ην πξσηόθνιιν είλαη έλα δηπιό πξσηόθνιιν γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

πξνώζεζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. ηόρνο είλαη λα παξέρεη λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, 

έηζη ώζηε ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ηεο Αηγύπηνπ λα είλαη κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία, θαη ηαπηόρξνλα λα 

παξέρεη κηα πνιύ ζεκαληηθή ππεξεζία, ηεθκεξίσζε θαη θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ ζηελ Αίγππην.  Σν 

πεδίν εξγαζίαο ηνπ πξσηνθόιινπ πεξηιακβάλεη: αλάπηπμε εθαξκνγώλ, ειεθηξνληθέο πύιεο θαη 

ππάξρνπζεο εθαξκνγέο γηα θηλεηά, δεκηνπξγία λέσλ ηζηνηόπσλ θαη εθαξκνγώλ ζύκθσλα κε ηε 

ζπγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ κέζσ ηεο ζπγρώλεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ ππιώλ θαη ησλ ππιώλ αξραηνηήησλ θαη ηελ ελζσκάησζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ γηα ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο γηα ηνπο επηζθέπηεο. 

Δγθαίληα ηξηώλ λέσλ κνπζείσλ ζηελ Αίγππην 

Σξία ζεκαληηθά κνπζεία εγθαηληάζηεθαλ ηαπηόρξνλα ζε κηα κέξα. Σν Μνπζείν Sharm El-Sheikh, ην 

νπνίν είλαη ην πξώην κνπζείν αξραηνηήησλ ζην ζέξεηξν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. Σν Kafr El-Sheikh 

Museum, ην νπνίν απνηειείηαη από ηξεηο θύξηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο, όπνπ εθηίζεληαη αληηθείκελα 

από ηηο αλαζθαθέο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Tell Al-Faraeen, θαζώο θαη ζε άιινπο αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο από ην Kafr El-Sheikh. Σέινο. Σν Μνπζείν Βαζηιηθώλ νρεκάησλ ζην Κάηξν, ην νπνίν 

ζεσξείηαη έλα από ηα παιαηόηεξα κνπζεία πνιπηειώλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ θόζκν θαη έλα από ηα πην 

ζεκαληηθά κνπζεία νρεκάησλ ζηνλ θόζκν. 

 

ΟΤΓΑΝ 

 
Πηώζε ηεο αμίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο ζηε καύξε αγνξά 

Η ζνπδαληθή ιίξα ππνρώξεζε θαη πάιη έλαληη ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ηελ Σξίηε, σο απνηέιεζκα ηνπ 

απμαλόκελνπ ράζκαηνο κεηαμύ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζηελ παξάιιειε αγνξά. Οη έκπνξνη 
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απέδσζαλ ηελ πηώζε ζε αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα μέλα λνκίζκαηα, ελώ ε πξνζθνξά έρεη κεησζεί. Έλαο 

έκπνξνο πνπ πξνηίκεζε ηελ αλσλπκία είπε όηη ε παξάιιειε αγνξά παξαηεξεί αμηνζεκείσηε δήηεζε 

γηα ζθιεξό λόκηζκα θαη αλέκελε όηη νη ηηκέο ζα απμεζνύλ πεξαηηέξσ ηηο επόκελεο εκέξεο, εηδηθά κε 

ηελ επαλάιεςε ηεο ζεδόλ Umrah. Σνλ πεξαζκέλν κήλα, ε ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Heba Muhamed 

Ali, δήισζε όηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρώξα δελ είλαη πηζαλό λα αιιάμεη νπζηαζηηθά ζην εγγύο 

κέιινλ, παξόιν πνπ ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

νπδάλ από ηνλ θαηάινγν ηξνκνθξαηίαο. 

Οινθιεξώζεθε ε εθθόξησζε 36.000 ηόλσλ βελδίλεο από πινίν ζην Port Sudan 

Οη εξγαζίεο εθθόξησζεο 36.000 ηόλσλ βελδίλεο από πινίν ζην Πνξη νπδάλ έρνπλ νινθιεξσζεί. Ο 

Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ, Eng Ο Khairy Abdul Rahman, απνθάιπςε όηη ε δηαδηθαζία 

εθθόξησζεο ηνπ πξώηνπ ηδησηηθνύ πινίνπ βελδίλεο είρε νινθιεξσζεί, ελώ ην δεύηεξν πινίν είρε 

εηζέιζεη κε ην ίδην θνξηίν γηα εθθόξησζε. Δπηβεβαίσζε ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο δηαλνκήο βελδίλεο 

δσξεάλ ζην Υαξηνύκ θαη ζην Βόξεην Νηαξθνύξ, ζην Βόξεην Κνξδνθάλ, ζηνλ πνηακό Νείιν, ζηελ 

Καζάια θαη ζε άιιεο πνιηηείεο. Ο Khairy αλέθεξε ζε δήισζε Σύπνπ όηη βελδίλε δηαλεκήζεθε ζηελ 

Πξσηεύνπζα ζηνπο 38 ζηαζκνύο ηνπ Bashayer Σόληζε ηε ζπλέρηζε ηεο θξαηηθήο δηαλνκήο βελδίλεο 

ζύκθσλα κε ην εκεξήζην ζρέδην πνπ ζέηεη πςειή πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ γεσξγηθό ηνκέα, ν νπνίνο 

θηάλεη (1600) θπβηθά κέηξα θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαηά (1500) θπβηθά κέηξα, θαη γηα άιινπο ηνκείο. 

Δπίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ ζηα ΗΑΔ 

Τπνπξγηθή αληηπξνζσπεία ηνπ νπδάλ κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγό Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, 

Madani Abbas Madani, πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ πξσηεύνπζα ησλ ΗΑΔ, Ακπνύ Νηάκπη. ηελ 

αληηπξνζσπεία ζπκκεηείραλ ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Γξ. Heba Muhammad Ali, ν 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ Khairy Abdel Rahman, θαη ν Βνεζόο 

Κπβεξλήηεο ηεο Σξάπεδαο ηνπ νπδάλ. Η αληηπξνζσπεία ζπδήηεζε έξγα θνηλήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ δύν ρσξώλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ηεο ελέξγεηαο, ηεο εμόξπμεο, ησλ 

ππνδνκώλ, ηεο γεσξγίαο, ηεο ηαηξηθήο θαη άιισλ. 

 


