Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/3/2021)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Σν επηέκβξην ηνπ 2020 ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθε ζηα $125,3 δηζ.
Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε όηη ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο ρώξαο απμήζεθε
ζηα 125,3 δηζ. Γνιάξηα ην Σεπηέκβξην ηνπ 2020. Ο αξηζκόο αληηθαηνπηξίδεη κηα αύμεζε 1,5%, πνπ
ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 1,8 δηζ. Γνιάξηα, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2020. Σηελ κεληαία έθζεζή
ηεο, ε CBE αλέθεξε όηη ε αύμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ θαζαξώλ εθηακηεύζεσλ δαλείσλ
θαη δηεπθνιύλζεσλ θαηά πεξίπνπ 400 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Η CBE δήισζε όηη ε εμππεξέηεζε ηνπ
εμσηεξηθνύ ρξένπο ηεο Αηγύπηνπ αλήιζε ζε πεξίπνπ 4,9 δηζ. Γνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν από ηνλ
Ινύιην έσο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020/21. Από απηό ην πνζό, 3,7 δηζεθαηνκκύξηα
δνιάξηα θαηαβιήζεθαλ ζε δόζεηο, ελώ νη θαηαβιεζέληεο ηόθνη αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 1,2
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα.
Οη δείθηεο δείρλνπλ κείσζε ηεο αλαινγίαο ηνπ απνζέκαηνο μέλνπ ρξένπο πξνο ην αθαζάξηζην εγρώξην
πξντόλ (ΑΔΠ) ζε 33,9%, ζύκθσλα κε ηελ CBE, ε νπνία ηόληζε όηη βξίζθεηαη εληόο αζθαιώλ νξίσλ
ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα. Δπίζεο, ε CBE δήισζε όηη ηα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απμήζεθαλ θαηά 103,1%, θαη ηζνδπλακνύλ κε ζρεδόλ 125,9 δηζ. EGP, θαηά ηελ πεξίνδν από ηνλ
Ινύιην έσο ηνλ Οθηώβξην 2020 θαη έθηαζαλ ηα 247,998 δηζ. EGP. Σύκθσλα κε ηελ CBE, νη
πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηξάπεδεο ζε κε θπβεξλεηηθέο νληόηεηεο απμήζεθαλ
θαηά 109,8 δηο EGP ή 7,2%. Ο όγθνο ησλ δηεπθνιύλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε
απμήζεθε θαηά 100,9 δηζ. EGP, κε ξπζκό 15%. Οη πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο αλαθέξνληαη ζηα δάλεηα
πνπ ρνξεγνύλ νη ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, εθηόο από ηηο πηζηώζεηο εγγξάθσλ θαη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πνπ έρνπλ αλνίμεη γηα λα θαιύςνπλ ηηο εηζαγσγέο.
Η CBE εμήγεζε όηη ν ηνκέαο ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ απέθηεζε πεξίπνπ ην 59,2% ησλ ζπλνιηθώλ
κε θπβεξλεηηθώλ πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηξάπεδεο ζε δηάθνξνπο
νηθνλνκηθνύο ηνκείο. Δπεζήκαλε όηη ν βηνκεραληθόο ηνκέαο έιαβε κόλν ην 31,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ
δηεπθνιύλζεσλ, αθνινπζνύκελνο από ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο απέθηεζε ην 24,6%, θαη ν
εκπνξηθόο ηνκέαο κε 10,9%. Ο γεσξγηθόο ηνκέαο έιαβε ην ρακειόηεξν πνζνζηό πηζησηηθώλ
δηεπθνιύλζεσλ πνπ ρνξεγνύληαη από ηξάπεδεο ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο. Μέρξη ην ηέινο
Σεπηεκβξίνπ 2020 είρε απνθηήζεη κόλν ην 1,9% ηνπ όγθνπ απηώλ ησλ δηεπθνιύλζεσλ.
Εμέιημε ζηηο ηηκέο πιεζσξηζκνύ θαηαλαισηή ηνλ Φεβξνπάξην 2021
Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε, ηε Γεπηέξα, ηελ εμέιημε ησλ ηηκώλ ησλ
εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2021, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξέαζε ηνλ ηίηιν
θαη ηνλ βαζηθό πιεζσξηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα.
Ο βαζηθόο εηήζηνο αζηηθόο πιεζσξηζκόο ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθε ζην 4,5% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021,
από 4,3% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, θαζώο ν κεληαίνο ηίηινο ηνπ αζηηθνύ πιεζσξηζκνύ ήηαλ 0,2% ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2021, ζε ζύγθξηζε κε ην κεδέλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020. Απηό νθείιεηαη ζηηο
πςειόηεξεο ηηκέο ησλ αγαζώλ πιελ ησλ δηαηξνθηθώλ, θαη αθνξνύλ θπξίσο ηηο πςειόηεξεο ηηκέο ηνπ
θαπλνύ, ηηο ηηκέο ελνηθίαζεο. Αληηζηαζκίζηεθε θάπσο από ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο ησλ ελδπκάησλ. Από
ηελ άιιε πιεπξά, ε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ ζπλέβαιε νξηαθά κόλν ζηνλ κεληαίν
πιεζσξηζκό, θαζώο νη ρακειόηεξεο ηηκέο ησλ εηδώλ δηαηξνθήο ππεξθαιύπηνπλ ηηο πςειόηεξεο ηηκέο
ησλ βαζηθώλ εηδώλ δηαηξνθήο.
Καηά ζπλέπεηα, ε αύμεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πςειόηεξε ζπλεηζθνξά
ησλ εηδώλ πιελ ησλ ηξνθίκσλ. Ο εηήζηνο πιεζσξηζκόο, πιελ ησλ ηξνθίκσλ, αλήιζε ζην 6,6% ηνλ
Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ελώ έπεζε ζην 6,4% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021. Δλ ησ κεηαμύ, ν
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εηήζηνο πιεζσξηζκόο ηξνθίκσλ παξέκεηλε γεληθά ζηαζεξά πησηηθόο θαη ήηαλ αξλεηηθόο ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2021 ζην -0,5%, ελώ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021 είρε ζεκεηώζεη πηώζε 2,8% ζε ζρέζε
κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Πξόεδξνο Al-Sisi απμάλεη ηνλ θαηώηαην κηζζό ζε 2.400 EGP ην FY 2021/22
Ο Πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι-Σίζη έδσζε εληνιή ζηελ θπβέξλεζε λα απμήζεη ηνλ
θαηώηαην κηζζό ζε 2.400 EGP θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο (FY) 2021/22. Ο πξόεδξνο ελέθξηλε επίζεο
δύν κπόλνπο κε θόζηνο πεξίπνπ 7,5 δηζεθαη. EGP, ην πξώην λα είλαη έλα πεξηνδηθό κπόλνπο 7% επί
ηνπ κηζζνύ, γηα δεκόζηνπο ππαιιήινπο. Τν δεύηεξν είλαη έλα εηδηθό επίδνκα 13% ηνπ βαζηθνύ
κηζζνύ, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ δελ είλαη δεκνζίνπ δθαίνπ.
Δπηπιένλ, ν Al-Sisi δήηεζε από ηελ θπβέξλεζε λα απμήζεη ηηο ζπληάμεηο θαηά πεξίπνπ 13%, κε
ζπλνιηθό θόζηνο πεξίπνπ 31 δηζ. EGP. Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πξναγσγέο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πξναγσγήο ζηηο 30 Ινπλίνπ 2021, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
αύμεζε ησλ κηζζώλ ηνπο, κε ζπλνιηθή αμία πεξίπνπ 1 δηζ. EGP. Δπηπξόζζεηα νηθνλνκηθά θίλεηξα
δίλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ δέρνληαη λα κεηαθηλεζνύλ ζηελ Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεύνπζα.
Δέζκεπζε γηα νινθιήξσζε ησλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζην Νόηην ηλά
Ο πξσζππνπξγόο ηεο Αηγύπηνπ Μνζηάθα Μάληκπνπιη επηβεβαίσζε όηη ζα ππάξμνπλ ζπλερείο
θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ ηνπ Σηλά ζε όινπο ηνπο
ηνκείο. Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε πνιιώλ έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε λνζνθνκείσλ θαη
κνλάδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην Σηλά. Ο Madbouly ζπλαληήζεθε κε ηελ Υπνπξγό Υγείαο θαη
Πιεζπζκνύ Hala Zayed γηα λα επαλεμεηάζεη ηα αλαπηπμηαθά έξγα, ηα νπνία ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε
ησλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο. Η Zayed αλέθεξε όηη ε πξώηε θάζε ησλ
εξγαζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ AlArish έρεη νινθιεξσζεί. Ιζρπξίζηεθε όηη ην ππνπξγείν ηεο είρε ήδε πξνεηνηκάζεη όια ηα έγγξαθα
ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελόο θηηξίνπ
αηκνθάζαξζεο ρσξεηηθόηεηαο 60 κεραλώλ, ην νπνίν δηαζέηεη επίζεο επηά θξεβάηηα εληαηηθήο
ζεξαπείαο. Τν ππνπξγείν εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ κνλάδσλ πγείαο ζην θπβεξλεηηθό
ηκήκα ηνπ Βόξεηνπ Σηλά. Δπηπιένλ, ε Zayed επηβεβαίσζε όηη νη εξγαζίεο νινθιεξώζεθαλ ζε δηάθνξα
λνζνθνκεία ζην Νόηην Σηλά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεζλνύο Ννζνθνκείνπ Sharm El-Sheikh θαη
ηνπ Κεληξηθνύ Ννζνθνκείνπ Abu Rudeis.
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην εμεηάδεη ην πξνηεηλόκελν επελδπηηθό ζρέδην ηεο Αηγύπηνπ γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2021/22
Η ππνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγύπηνπ Hala El-Said
πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ πςεινύ επηπέδνπ κε πέληε ππνπξγνύο γηα λα ζπδεηήζνπλ ην
πξνηεηλόκελν επελδπηηθό ζρέδην ηεο ρώξαο γηα ην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο (FY) 2021/22. Οη
ππνπξγνί πνπ παξέζηεζαλ ήηαλ νη: Υπνπξγόο Υδαηηθώλ Πόξσλ θαη Άξδεπζεο Μνράκελη Ακπληέι
Άηη., Υπνπξγόο Παηδείαο θαη Τερληθήο Παηδείαο Tarek Shawky, Υπνπξγόο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη
Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο Khaled Abdel Ghaffar, Υπνπξγόο Σηέγαζεο, Δπηρεηξήζεσλ, Αζηηθώλ
Κνηλνηήησλ Assem El Gazzar θαη Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ Kamel El-Wazir. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλάληεζεο, ν Abdel Aaty παξνπζίαζε ηελ πξόηαζε ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ γηα ην επελδπηηθό ζρέδην
θαηά ην FY 2021/22, όπνπ παξνπζηάζηεθε ην έξγν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαλαιηώλ άξδεπζεο.
Δμεηάζηεθαλ επίζεο, ε πνξεία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Βόξεηνπ Σηλά, θαη ησλ
θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην Βόξεην θαη Κεληξηθό Σηλά, νη νπνίεο ζα αξδεύληαη από ην λεξό πνπ
παξάγεηαη ζην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο λεξνύ Bahr Al-Baqar. Σηε ζπλάληεζε έγηλε επίζεο
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επηζθόπεζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηελ επόκελε νηθνλνκηθή ρξήζε, όπσο: έξγα
πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, δηάλνημε γεσηξήζεσλ, έξγα γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ πνηακνύ Νείινπ θαη δεκηνπξγία, ππνζηήξημε θαη απνθαηάζηαζε ζεκαληηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζηηο πισηέο νδνύο.
1.601 εηαηξείεο επσθεινύληαη από ηε 2ε θάζε ηεο εθάπαμ θαηαβνιήο ηειώλ επηδόηεζεο
Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Αηγύπηνπ Μνράκελη Μαΐηη απνθάιπςε όηη 1.601 εηαηξείεο
επσθειήζεθαλ από ηε δεύηεξε θάζε ηεο πξσηνβνπιίαο πιεξσκήο ησλ ηειώλ επηδόηεζεο από ην
Τακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγώλ (ΔΤΑ). Ο Maait πξόζζεζε όηη ε θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη έμη
επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηειώλ επηδόηεζεο κε ην ΔΤΑ. Η ηειεπηαία
πξσηνβνπιία έιαβε ππόςε ηελ έθπησζε πιεξσκήο θαηά 15%, γηα πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
από ηηο 7 έσο ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Φεβξνπαξίνπ, 210,7 εθαηνκκύξηα
EGP είραλ δηαλεκεζεί ζε 43 εηαηξείεο εμαγσγήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δεύηεξε θάζε ηεο
πξσηνβνπιίαο, δήισζε ν ππνπξγόο. Πξόζζεζε όηη ην θξάηνο ζρεδηάδεη λα εθπιεξώζεη θαζπζηεξεκέλα
ηέιε γηα ηηο ππόινηπεο εηαηξείεο εμαγσγήο πνπ εληάρζεθαλ ζε απηή ηε θάζε ζηηο 28 Απξηιίνπ θαη ζηηο
17 Ινπλίνπ. Ο Maait είπε όηη ε θπβέξλεζε έρεη εθηακηεύζεη πεξίπνπ 21,5 δηζ. EGP εληόο ελόο έηνπο
γηα λα ζηεξίμεη ηνλ εμαγσγηθό ηνκέα. Σπλνιηθά 1.069 εμαγσγηθέο εηαηξείεο επσθειήζεθαλ από ηελ
πξώηε θάζε, κε όιεο ηηο εηαηξείεο λα έρνπλ πιεξώζεη όια ηα θαζπζηεξεκέλα ηέιε ηνλ ηειεπηαίν
ρξόλν. Ο Mansour πξόζζεζε όηη όιεο νη εμαγσγηθέο εηαηξείεο πνπ επσθειήζεθαλ από ηελ πξώηε θάζε
ηεο πξσηνβνπιίαο πιήξσζαλ όια ηα θαζπζηεξεκέλα ηέιε κέζσ ηνπ ΔΤΑ, θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην
θαη Γεθέκβξην, ζπλνιηθήο αμίαο 13,5 δηζεθαη. EGP.

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Η Afreximbank, ζπλεξγάηεο ηεο COMESA γηα ηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο εγγύεζεο
κεηαθνξάο 1 δηζ. Δνιαξίσλ
Η Αθξηθαληθή Τξάπεδα Δμαγσγώλ-Δηζαγσγώλ (Afreximbank) αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα εθαξκόδεη ην
Σύζηεκα Δγγύεζεο Μεηαθνξάο 1 δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 200
εθαηνκκύξηα δνιάξηα πξννξίδνληαη γηα ηελ πεξηνρή COMESA. Η δηαδηθαζία πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη
κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Μέζνπ Πξνζρώξεζεο ζηε Σπκθσλία γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Σπκθσλίαο Δγγύεζεο Τεισλεηαθήο Γηαζύλδεζεο / Σπκθσλίαο COMESA. Η ζπκθσλία ππνγξάθεθε
από ηνλ Πξόεδξν ηεο Afreximbank Benedict Oramah θαη ηελ Elirehima Joshuo Doriye, πξόεδξν ηνπ
Σπκβνπιίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δγγπήζεσο Τεισλεηαθήο Γηαζύλδεζεο (RCTG).
Καζνξίδεη ηα ζηάδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Afreximbank African Collaborative Transit Guarantee
Scheme (AACTGS). Τν πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ νκαιή δηακεηαθόκηζε
εκπνξεπκάησλ ζε όιε ηελ Αθξηθή κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο εγγύεζεο κε εληαίν ηερλνινγηθό ζύζηεκα
ζε νιόθιεξε ηελ ήπεηξν. Σε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε (AU), ηελ COMESA θαη άιιεο
πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο θνηλόηεηεο, ε Afreximbank ζα γίλεη εγγπεηήο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη
αθξηθαληθήο επείξνπ. Ωο κέξνο απηνύ, ζα παξέρεη νκόινγα πνπ ζα θαιύπηνπλ δηαζπλνξηαθά ηελ
δηέιεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Η Τξάπεδα δελ ζα εθηνπίζεη πθηζηάκελνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, αιιά
ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο ζηε βάζε επηκεξηζκνύ ησλ θηλδύλσλ, θαη σο εθ ηνύηνπ ζα εληζρύζεη ηελ
ηθαλόηεηά ηνπο λα εθδίδνπλ νκόινγα ζε ηνπηθό επίπεδν.
Δπηπιένλ, νη εγγπήζεηο πνπ ζα παξέρνληαη από ηελ Τξάπεδα ζα επηηξέςνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα
απνδεζκεύζνπλ θεθάιαηα θίλεζεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα δεζκεύνληαλ σο εμαζθάιηζε έλαληη νκνιόγσλ
δηέιεπζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα επηηαρύλνπλ ηε δηαζπλνξηαθή δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ.
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Σα θαζαξά δηεζλή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ απμάλνληαη ζηα 40,2 δηζ. Δνιάξηα
ηνλ Φεβξνπάξην
Τα θαζαξά δηεζλή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ θαηέγξαςαλ 40,2 δηζ. Γνιάξηα ηνλ
Φεβξνπάξην, από ηα 40,1 δηζ. Γνιάξηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, ζύκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα
ηεο Αηγύπηνπ (CBE) ηελ Κπξηαθή. Τα δηεζλή απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ απνηεινύληαη από μέλα
λνκίζκαηα (FX), ρξπζό, εηδηθά ηξαβερηηθά δηθαηώκαηα (SDR) θαη δάλεηα από ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό
Τακείν (ΓΝΤ). Τα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 363 εθαηνκκύξηα δνιάξηα
θαη έθηαζαλ ηα 35,905 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ηνλ Φεβξνπάξην, ζε ζύγθξηζε κε ηα 35,542
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα πνπ αλαθέξζεθαλ ηνλ Ιαλνπάξην. Ωζηόζν, ηα απνζέκαηα ρξπζνύ κεηώζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαηά 144 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θη έθηαζαλ ηα 4,140
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ζε ζύγθξηζε κε 4,284 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ηνλ Ιαλνπάξην. Τν ππόινηπν
ησλ SDR κεηώζεθε επίζεο θαηά 118 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θη έθηαζαλ ηα 161 εθαηνκκύξηα δνιάξηα
ηνλ Φεβξνπάξην ζε ζύγθξηζε κε 279 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα.
Ο ηξαπεδηθόο εκπεηξνγλώκνλαο Μνράκελη Ακπληέι Άαι αλέθεξε όηη ε αύμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ
δηαζεζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ, γηα έλαην ζπλερή κήλα, δείρλεη όηη ε Αίγππηνο δελ
έρεη ειιείςεηο ζηε ξεπζηόηεηα ζπλαιιάγκαηνο. Δπηζήκαλε επίζεο όηη όιεο νη δηεζλείο ππνρξεώζεηο
θαη δηθαηώκαηα πιεξώλνληαη εγθαίξσο θαη όηη νη αηγππηηαθέο ηξάπεδεο πιεξώλνπλ όιεο ηηο πηζηώζεηο
εηζαγσγήο γηα ζηξαηεγηθά αγαζά. Ο Abdel Aal πξόζζεζε όηη ηα πςειά απνζέκαηα δείρλνπλ όηη νη
παξαδνζηαθέο πεγέο ζπλαιιάγκαηνο, κε εμαίξεζε ηα έζνδα από ηνλ ηνπξηζκό, ιεηηνπξγνύλ ζε
θαλνληθά επίπεδα. Σεκείσζε όηη απηό ζα εληζρύζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
βξαρππξόζεζκα ζην επίπεδν ησλ 15,5 EGP αλά δνιάξην ΗΠΑ.
Ο ζηόρνο ηνπ απνζεκαηηθνύ είλαη λα ππνζηεξίμεη ην λόκηζκα, λα εθπιεξώζεη ηηο εμσηεξηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπ θξάηνπο θαη λα εγγπεζεί ηηο εηζαγσγέο βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ γηα αξθεηνύο κήλεο.
Τν κέγεζνο ηνπ απνζεκαηηθνύ γηα νπνηαδήπνηε ρώξα αληηπξνζσπεύεη πεγή δύλακεο ή αδπλακίαο
αλάινγα κε ηελ αμία θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ζπλαιιάγκαηνο ηνπ
θξάηνπο. Οη εηζπξάμεηο ηεο Αξρήο ηνπ θαλαιηνύ ηνπ Σνπέδ, ν ηνπξηζκόο, νη εμαγσγέο, νη μέλεο
επελδύζεηο θαη ηα εκβάζκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εμσηεξηθό είλαη νη πην ζεκαληηθνί πόξνη πνπ
ηξνθνδνηνύλ ηα απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξά ηε κείσζε ησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ θαηά πεξηζζόηεξν από 6 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζηε δηάξθεηα ηνπ
2020, θαηάθεξε λα αληέμεη ελόςεη ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο (COVID-19). Η ζηαζεξόηεηα ησλ
απνζεκαηηθώλ επεηεύρζε ράξηο ζηελ επηηπρία ηεο CBE λα ηα ζπγθεληξώζεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
παλδεκίαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, ζεκεηώλνληαο ξεθόξ ύςνπο 45,510 δηζ. Γνιαξίσλ.
Η MID Bank ιαλζάξεη ην λέν ηεο Μόην ζηελ αηγππηηαθή αγνξά
Η MID Bank κε ην ζύλζεκα «Δλδπλάκσζε ηνπ κέιινληόο ζαο», ζηνρεύεη ζηελ νινθιεξσκέλε
αλάπηπμε. Απηό αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηελ ηξάπεδα λα ζπκβαδίζεη κε ηα ζρέδηα θαη ηηο θηινδνμίεο
ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Αηγύπηνπ (CBE). Η CBE έρεη ζηόρν λα αλαπηύμεη ηνλ αηγππηηαθό
ηξαπεδηθό ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο παγθόζκηνπο
ηξαπεδηθνύο θαλόλεο. Τν λέν ζύλζεκα ηεο MID Bank απνηειεί κέζν έθθξαζεο ηνπ λένπ
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ πνπ θηινδνμεί λα εληζρύζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ηξάπεδαο ζηνλ ηξαπεδηθό
ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ. Η ζηξαηεγηθή ζηνρεύεη επίζεο ζηελ επέθηαζε ηεο παξνρήο πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ πνπ εμαξηώληαη από ςεθηαθά θαη ηερλνινγηθά κέζα, εθηόο από ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο
ηξαπεδηθήο.
Η πνηθηινκνξθία ζηελ πειαηεηαθή βάζε θαη ε ελίζρπζε ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ηξάπεδαο
βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ ηξερνπζώλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ
ππνζηήξημε ζρεδίσλ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο. Σην πιαίζην ηεο
νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο, ε MID Bank εηζήγαγε πξόζθαηα λένπο ηνκείο θαη
ηκήκαηα. Η ηξάπεδα πηνζέηεζε επίζεο κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ

4

θαηαζηεκάησλ, ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο.
Αύμεζε ησλ εκβαζκάησλ ζε 29,6 δηζ. Δνιάξηα ην 2020 ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο CBE
Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) απνθάιπςε όηη ηα εκβάζκαηα από ηνπο νκνγελείο ηεο
Αηγύπηνπ ζεκείσζαλ αύμεζε 2,8 δηο $ ην 2020, αληηθαηνπηξίδνληαο ξπζκό αλάπηπμεο 10,5%,
θζάλνληαο ζπλνιηθά ζηα 29,6 δηζ. Γνιάξηα, ελώ ην 2019 είραλ θηάζεη ηα 26,8 δηζ. Γνιάξηα.
Τα εκβάζκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εμσηεξηθό είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο
ζπλαιιάγκαηνο γηα ην θξάηνο. Η Αίγππηνο θαηέρεη πςειή ζέζε κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ ρσξώλ
εκβαζκάησλ ζηνλ θόζκν.Η CBE απνθάιπςε πξόζθαηα όηη ην ππόινηπν ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 363 εθαηνκκύξηα δνιάξηα
θηάλνληαο πεξίπνπ ζηα 35,905 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021, ζε ζύγθξηζε κε ηα
35,542 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021. Η CBE δήισζε όηη ηα
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ ήηαλ 40.200 δηζ. Γνιάξηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021, ζε
ζύγθξηζε κε 40.100 δηζ. Γνιάξηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, αύμεζε πεξίπνπ 100 εθαη. $.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Νεόηεξα από ην EMGF Forum
Η απαιιαγή από ηνλ άλζξαθα θαη ε ρξήζε ηνπ ΥΦΑ σο θαπζίκνπ γηα πινία βξίζθνληαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Φόξνπκ γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην (EMGF), ηνπ νπνίνπ νη ρώξεο κέιε
ζπλαληήζεθαλ ρζεο ζην Κάηξν γηα ηελ πξώηε ππνπξγηθή ζπλάληεζε ηνπ θόξνπκ από ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ θόξνπκ απηό ην κήλα, ζύκθσλα κε έλα ππνπξγείν πεηξειαίνπ δήισζε. Τα επηά ηδξπηηθά
κέιε - Αίγππηνο, Παιαηζηίλε, Ινξδαλία, Διιάδα, Κύπξνο, Ιηαιία θαη Ιζξαήι - ζπκθώλεζαλ λα εγεζεί
ε Αίγππηνο ζην θόξνπκ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Σηε ζπλέρεηα, ε Κύπξνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία
ηεο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2022 θαη ε πξνεδξία γηα θάζε επόκελν έηνο ζα θαζνξίδεηαη κε αιθαβεηηθή
ζεηξά. Η επόκελε ζπλάληεζε ησλ ππνπξγώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κάηξν ην 4Q2021.
Η Αίγππηνο θαη ην Ιζξαήι ζπκθώλεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ αγσγό γηα λα ζπλδέζνπλ ην ππεξάθηην
πεδίν αεξίνπ Leviathan ηνπ Ιζξαήι κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο ηεο Damietta θαη Idku Ο
ππνπξγόο Δλέξγεηαο ηνπ Ιζξαήι Yuval Steinitz ζε ζπλέληεπμε ζην Reuters δήισζε όηη ζα κπνξνύζαλ
δπλεηηθά λα «δηπιαζηάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα εμαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ Ιζξαήι ζηελ Αίγππην»,
«Μηιάκε γηα πηζαλά 10 bcm εηεζίσο, αιιά κπνξεί λα απμεζεί ζην κέιινλ», δήισζε ν Steinitz.. Η
Αίγππηνο εηζάγεη θπζηθό αέξην από ηα νηθόπεδα Leviathan θαη Tamar ζην πιαίζην ζπκθσλίαο πνπ
ππεγξάθε από ηελ Alaa Arafa Dolphinus θαη ηελ Noble Energy κε έδξα ην Τέμαο θαη ηε Delek Drilling
ηνπ Ιζξαήι. Τν ππεξάθηην πεδίν θπζηθνύ αεξίνπ Leviathan ελεξγνπνηήζεθε ην 2019.
Η Διιάδα, ην Ιζξαήι θαη ε Κύπξνο επηηαρύλνπλ ηηο εξγαζίεο γηα έλα ππνζαιάζζην ειεθηξηθό θαιώδην
2k MW πνπ ζπλδέεη ηηο ηξεηο ρώξεο θαη ζηνρεύνπλ ζηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξώηεο θάζεο
ηνπ έξγνπ έσο ην 2025, αλαθέξεη ν Associated Press. Τν έξγν δηαζύλδεζεο ελέξγεηαο ζα κπνξνύζε λα
σζήζεη ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Η Αίγππηνο θαη ε Κύπξνο εξγάδνληαη γηα ην δηθό ηνπο
έξγν ζπλδεζηκόηεηαο EuroAfrica, ελόο ειεθηξηθνύ ζπλδέζκνπ 2 GW πνπ ζα ζπλδέεη ην ειεθηξηθό
δίθηπν ηεο Αηγύπηνπ κε ηελ επεηξσηηθή Δπξώπε κέζσ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο. Τν θαιώδην απηό
ζηνρεύεη ζα θαηαζηήζεη ηελ Αίγππην θόκβν εθνδηαζκνύ κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνο ηελ
Δπξώπε.
Η Shell πνπιάεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Αίγππην γηα $926 εθαηνκκύξηα
Η Shell Egypt θαη έλαο από ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε κηα θνηλνπξαμία γηα ηελ
πώιεζε ησλ onshore πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο ζηε δπηηθή έξεκν ηεο Αηγύπηνπ κε αξρηθό ηίκεκα
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646 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Πεξαηηέξσ πξόζζεηεο πιεξσκέο έσο θαη 280 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηαμύ 2021 θαη 2024, αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο πεξαηηέξσ εμεξεύλεζεο. Η θνηλνπξαμία απνηειείηαη από ζπγαηξηθέο ηεο Chevron Petroleum
Corporation ησλ ΗΠΑ θαη ηεο βξεηαληθήο Cairn Energy PLC. Η ζπλαιιαγή ππόθεηηαη ζε
θπβεξλεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο εγθξίζεηο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην δεύηεξν εμάκελν (H2)
ηνπ 2021. Τν παθέην πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απνηειείηαη από ηα ζπκθέξνληα ηεο Shell Egypt ζε 13
ρεξζαίεο παξαρσξήζεηο θαη ην κεξίδην ηεο εηαηξείαο ζηελ Badr El-Din Petroleum Company
(BAPETCO).
Η Shell έρεη παξνπζία ζηελ Αίγππην από ην 1911 ζηελ εμόξπμε πεηξειαίνπ, ζηελ παξαγσγή,
πξνώζεζε θαη δηαλνκή παξαγώγσλ θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ.

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Η Emaar Misr θαηαγξάθεη έλα από ηα πςειόηεξα πνζά πσιήζεσλ αθηλήησλ ζηελ Αίγππην ην
2020
Ο όκηινο πώιεζεο αθηλήησλ Emaar Misr αλαθνίλσζε έλα από ηα πςειόηεξα πνζνζηά πσιήζεσλ
κεηαμύ ησλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ αθηλήησλ ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. Τα δεδνκέλα
απνηεινύλ κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2020, θαη απεηθνλίδνπλ
ηζρπξέο επηδόζεηο ζε λέεο πσιήζεηο, ζε όξνπο ηνπηθνύ λνκίζκαηνο, θαηαγξάθνληαο έλα από ηα
πςειόηεξα πνζνζηά ζηε ρώξα. Η Emaar Misr θαηάθεξε λα επηηύρεη ξεθόξ πσιήζεσλ 7,2 δηζ. EGP
θαηά ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2020, κε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ην 2020 λα θηάλνπλ ηα 18 δηζ. EGP, αύμεζε
14,6% από έηνο ζε έηνο, θαη κάιηζηα μεπέξαζε ηηο πσιήζεηο πνπ επηηεύρζεθαλ από ηνλ Όκηιν Talaat
Moustafa (TMG) EGP 16,6 δηζ.
Οη λέεο πσιήζεηο αθνξνύλ θπξίσο κνλάδεο ζηελ Πύιε ηνπ Καΐξνπ, ζην Μαξάζη θαη ζηε Μίβληα. Τν
πςειό ηξηκήλνπ αλήιζε ζε 2,40 δηζ. EGP, αύμεζε 2,79% y-o-y, αιιά 89,5% από ηξίκελν ζε ηξίκελν.
Τν θαζαξό ηακεηαθό ππόινηπν ηεο Emaar Misr ζηνλ ηζνινγηζκό αλέξρεηαη ζηα 10,5 δηζ. EGP, ζρεδόλ
ηζνδύλακν κε ηε ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο κεηνρήο. Οη απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απαηηήζεσλ εθηόο ηζνινγηζκνύ, έθηαζαλ ηα 25,2 δηο EGP ζην ηέινο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Τα
θαζαξά κεηξεηά κεηώζεθαλ από 11,0 δηζ. EGP ζην ηέινο ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 ζε 10,8 δηζ. EGP
ζην ηέινο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020.

ΜΕΣΑΦΟΡΕ
Κηλεδηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία εγγξάθεηαη ζην ζρέδην κεηάβαζεο ηεο θπβέξλεζεο ζε
θηλεηήξεο θπζηθνύ αεξίνπ (natgas)
H General Misr, ν εγρώξηνο αληηπξόζσπνο ηεο Joylong Automobile Minibus ηεο Κίλαο, ζθνπεύεη λα
μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2022 ηελ παξαγσγή πεξίπνπ 3000 νρεκάησλ κε θηλεηήξεο δηπινύ θαπζίκνπ.
Η θίλεζε απηή απνηειεί σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο θπβέξλεζεο λα απνθηήζεη πεξίπνπ 15000 κίλη
ιεσθνξεία κε θηλεηήξεο natgas. Η θηλεδηθή εηαηξεία ζπκθώλεζε λα θαηαζθεπάζεη έλα από ηα κνληέια
νρεκάησλ ηεο ζηελ Αίγππην θαη ζα επηιέμεη αλάκεζα ζε ηέζζεξα εξγνζηάζηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ
Αξαβηθό Οξγαληζκό Δθβηνκεράληζεο.
Η TVD - κηα θνηλνπξαμία κεηαμύ ηεο GB Auto θαη ηεο El Ghalban Auto - ζα μεθηλήζεη λα
ζπλαξκνινγεί ηνπηθά κίλη ιεσθνξεία Foton πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ κε natgas κέρξη ην ηέινο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο. Οη θηλεδηθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο Brilliance Auto θαη Jinbei βξίζθνληαη ζε
ζπλνκηιίεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα γηα ηελ κεηάβαζε ζηα λέα κίλη ιεσθνξεία.
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Τν ζρέδην απνηειεί κέξνο ελόο θηιόδνμνπ θπβεξλεηηθνύ ζρεδίνπ πνιιώλ δηζ EGP πνπ αλαθνηλώζεθε
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 240000 κίλη ιεσθνξείσλ θαη ηελ κεηαηξνπή 147000 ζε ιεηηνπξγία θπζηθνύ
αεξίνπ, θαζώο θαη λα πξνζθέξεη θίλεηξα ζε ηδηνθηήηεο ηδησηηθώλ νρεκάησλ λα θάλνπλ ην ίδην . Η
Toyota ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηνλ Αξαβηθό Οξγαληζκό Δθβηνκεράληζεο ην 2019 γηα ηελ θαηαζθεπή
240000 κίλη ιεσθνξείσλ natgas, θαη ζπκθώλεζε πέξπζη λα αληηθαηαζηήζεη νιόθιεξν ην ζηόιν ησλ
100000 κίλην ιεσθνξείσλ ζηελ Αίγππην κέζα ζηα επόκελα ηέζζεξα έσο έμη ρξόληα.

ΟΤΔΑΝ
Ο πξσζππνπξγόο ζπδεηά γηα ηε Δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνύ:
Ο πξσζππνπξγόο, Γξ. Abdullah Hamdok ηόληζε ηελ αλάγθε θαιήο πξνεηνηκαζίαο θαη ζηελνύ
ζπληνληζκνύ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηνκέσλ θαη ζεζκηθώλ νξγάλσλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Σνπδάλ ζηε
Γηάζθεςε ηνπ Παξηζηνύ γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Σνπδάλ, ε νπνία πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα κέζα ηνπ εξρόκελνπ Μαΐνπ, θαη όηη όιεο νη ζπλεηζθνξέο, ηα έξγα θαη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ πζα παξνπζηαζηνύλ ζηε δηάζθεςε πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ πέληε
πξνηεξαηνηήησλ ηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο (νηθνλνκία, εηξήλε, αζθάιεηα, εμσηεξηθέο ζρέζεηο θαη
ζέκαηα δεκνθξαηηθήο κεηάβαζεο).
Οη ζρέζεηο Αηγύπηνπ – νπδάλ βξίζθνληαη ζε νξηαθό ζεκείν ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα
Ο πξόεδξνο ηεο Αηγύπηνπ επηζθέθζεθε ην Σνπδάλ ην Σάββαην 6 Μαξηίνπ. Ο Αηγύπηηνο εγέηεο
ζπδήηεζε κε αμησκαηνύρνπο ηνπ Σνπδάλ κηα ζεηξά ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαη ζηξαηησηηθώλ δεζκώλ θαη ηεο δηακάρεο ησλ δύν εζλώλ κε ηελ Αηζηνπία ζρεηηθά κε ην ηεξάζηην
θξάγκα πνπ ρηίδεη ζην Γαιάδην Νείιν, δήισζε ε πξνεδξία ηεο Αηγύπηνπ. Ο Αι-Σίζη, ζπδήηεζε επίζεο
ηε ζπλνξηαθή δηαθσλία ηνπ Σνπδάλ κε ηελ Αηζηνπία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Δξπζξάο
Θάιαζζαο, ε νπνία έρεη γίλεη ζέαηξν απμαλόκελνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ παγθόζκησλ θαη
πεξηθεξεηαθώλ δπλάκεσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Τόζν ην Σνπδάλ όζν θαη ε Αίγππηνο είλαη κέιε ελόο
λενζύζηαηνπ θόξνπκ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, καδί κε έμη άιια θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Η
ζύληνκε επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ελ κέζσ κηαο πξνζέγγηζεο κεηαμύ ησλ δύν θπβεξλήζεσλ. Τα
ηειεπηαία ρξόληα ε Αίγππηνο πξνζπάζεζε λα αλνηθνδνκήζεη ηνπο δεζκνύο ηεο κε ηνλ λόηην γείηνλά
ηεο, κηα πξνζπάζεηα πνπ εληάζεθε κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ al-Bashir ηνλ Απξίιην ηνπ 2019.
Κνξπθαίνη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί αμησκαηνύρνη θαη από ηα δύν έζλε αληαιιάζζνπλ ηαθηηθέο
επηζθέςεηο. Οη ρώξεο ππέγξαςαλ ζπκθσλία ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ζηξαηησηηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο
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