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ΤΠΟΘΔΔΩΝ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
πέδζα αολδιέκμο ηναηζημύ δακεζζιμύ πνμξ ακηζιεηώπζζδ έηηαηηςκ ακαβηώκ
φιθςκα ιε δδιμζζεφιαηα ημο εβπχνζμο μζημκμιζημφ Σφπμο, ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ ηδξ Αζβφπημο πνμβναιιαηίγεζ κα εηδχζεζ έκημηα βναιιάηζα ηαζ μιυθμβα ζοκμθζηήξ αλίαξ EGP610 δζζ. ($38,74 δζζ. ιε αάζδ ηνέπμοζεξ ζζμηζιίεξ), ηαηά ηδ δζάνηεζα
ημο δεοηένμο ηνζιήκμο ημο ηνέπμκημξ έημοξ, πνμηεζιέκμο κα βεθονχζεζ ημ δδιμζζμκμιζηυ ηεκυ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί ελαζηίαξ ηςκ έηηαηηςκ ακαβηχκ πμο έπμοκ πνμηφρεζ
απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. φιθςκα ιε πνυζθαηα ζημζπεία ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ Αζβφπημο (CBE), δ ζοκμθζηή αλία ηςκ εηδμεέκηςκ πνεμβνάθςκ ημο αζβοπηζαημφ ηνάημοξ –ζε θίνεξ, δμθθάνζα ή εονχ- εζξ πείναξ επεκδοηχκ
ακενπυηακ ζε EGP1,67 ηνζζ. ζημ ηέθμξ επηειανίμο 2019. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, μζ εηδυζεζξ πνεμβνάθςκ ημο δεοηένμο ηνζιήκμο εα πενζθαιαάκμοκ μιυθμβα
ηνζεημφξ, πεκηαεημφξ, επηαεημφξ ηαζ δεηαεημφξ δζάνηεζαξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ EGP22,5
δζζ., EGP24,5 δζζ., EGP19,5 δζζ. ηαζ EGP21,5 δζζ., ακηίζημζπα. Όπςξ ηαηέβναρε μ
μζημκμιζηυξ Σφπμξ, μζ ςξ άκς εηδυζεζξ μιμθυβςκ ακαιέκεηαζ κα ηαθφρμοκ ημ 14%
πενίπμο ημο ζοκμθζημφ ηναηζημφ δακεζζιμφ ημο ηνέπμκημξ ηνζιήκμο, ζημ πθαίζζμ οθμπμίδζδξ ηδξ ηοαενκδηζηήξ ζηναηδβζηήξ πμο ζημπεφεζ ζε ζηαδζαηή αφλδζδ ημο ιενζδίμο ημο ιαηνμπνυεεζιμο πνέμοξ ζε πμζμζηυ 20% ημο ΑΔΠ, πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί
ημ πνέμξ ηαζ κα πενζμνζζημφκ μζ εηήζζεξ πθδνςιέξ ημημπνεμθοζίςκ ηαηά ηα πνμζεπή
ηέζζενα έηδ. φιθςκα ιε ηζξ εηηζιήζεζξ έβηονςκ εβπχνζςκ μζημκμιζηχκ ακαθοηχκ, μζ
επζηείιεκεξ δζαεέζεζξ ηναηζηχκ πνεμβνάθςκ ακαιέκεηαζ κα θάαμοκ πχνα ζε ανηεηά
ορδθυηενα επίπεδα απμδυζεςκ, ηα μπμία επζγδημφκ μζ επεκδοηέξ ελαζηίαξ ηςκ ακδζοπζχκ ημοξ ακαθμνζηά ιε ηδ δδιμζζμκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ Αζβφπημο.
διεζχκεηαζ υηζ μ Τπμονβυξ Οζημκμιζηχκ η. Maait, επζαεααίςζε ζηζξ 9/4 υηζ ζηδ
δζάνηεζα ημο Μανηίμο ηαηαβνάθδηε αλζυθμβδ ιείςζδ ηςκ ημπμεεηήζεςκ λέκςκ επεκδοηχκ ζε αζβοπηζαηά πνευβναθα, πζεακυηαηα ηδξ ηάλεςξ ημο 40%, αημθμοεχκηαξ ηδκ
ακηίζημζπδ παβηυζιζα ηάζδ «θοβήξ» ηεθαθαίςκ απυ ηίηθμοξ ακαδουιεκςκ μζημκμιζχκ, ιε απμηέθεζια δ αλία ηςκ αζβοπηζαηχκ ηναηζηχκ πνεμβνάθςκ εζξ πείναξ λέκςκ
επεκδοηχκ κα εηηζιάηαζ ζε πενίπμο $13-$14,5 δζζ.
ε πενίπμο EGP1 ηνζζ. εηηζιά ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηώκ ημ δδιμζζμκμιζηό ηεκό
ημο έημοξ 2020/21
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο, ημ αζβοπηζαηυ Τπμονβείμ
Οζημκμιζηχκ, ζημ πθαίζζμ ηςκ εηηζιήζεχκ ημο βζα ημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ ημο
πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ (2020/21), ακέθενε υηζ ημ δδιμζζμκμιζηυ ηεκυ ακαιέκεηαζ κα ακέθεεζ ζε EGP988 δζζ., αολδιέκμ ηαηά 20% έκακηζ ημο εηηζιχιεκμο δδιμζζμκμιζημφ ηεκμφ ημο ηνέπμκημξ μζημκμιζημφ έημοξ. Καηά ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ, ημ
ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο δδιμζζμκμιζημφ ηεκμφ ημο 2020/21 (φρμοξ EGP892 δζζ.) ακαιέκεηαζ κα ηαθοθεεί απυ ηδκ εβπχνζα δζάεεζδ εκηυηςκ βναιιαηίςκ ηαζ μιμθυβςκ ημο
αζβοπηζαημφ δδιμζίμο. Καηά ηζξ ίδζεξ ακςηένς εηηζιήζεζξ, ημ οπμθεζπυιεκμ δδιμζζμκμιζηυ ηεκυ, φρμοξ EGP96 δζζ., ακαιέκεηαζ κα ηαθοθεεί απυ ηδ δζάεεζδ μιμθυβςκ ζε
λέκα κμιίζιαηα, ηαεχξ ηαζ απυ δάκεζα απυ δζεεκείξ πνδιαημδμηζημφξ μνβακζζιμφξ.
διεζχκεηαζ υηζ, ημ φρμξ ημο δδιμζζμκμιζημφ ηεκμφ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ημ άενμζζια
ημο εθθείιιαημξ ηαζ ημο θδλζπνυεεζιμο δδιμζίμο πνέμοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοβηεηνζιέκμο μζημκμιζημφ έημοξ. Ζ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ εηηζιά πςξ ημ μζημκμιζηυ έημξ
2020/21, ημ δδιμζζμκμιζηυ έθθεζιια πνυηεζηαζ κα ακέθεεζ ζε EGP432 δζζ., εκχ ημ
θδλζπνυεεζιμ πνέμξ ζε EGP556 δζζ. Σα ζπεηζηά μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ
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2020

επίζδξ υηζ ηαηά ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ, μζ ηναηζηέξ
δαπάκεξ βζα πθδνςιή ηυηςκ εα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 33%
ηςκ ζοκμθζηχκ δαπακχκ (έκακηζ 36% ηαηά ημ ηνέπμκ), απμηεθχκηαξ εη κέμο ημ ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ ημκδφθζ ημο
πνμτπμθμβζζιμφ.
Με αάζδ ηζξ πνμαθέρεζξ ημο Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ, ημ
έημξ 2020/21 ηα θμνμθμβζηά έζμδα εηηζιάηαζ πςξ εα αολδεμφκ ηαηά 12,6% ζε εηήζζα αάζδ, ακενπυιεκα ζε
EGP964,8 δζζ., ακαθμβχκηαξ ζε πμζμζηυ πενίπμο 78% ηςκ
ζοκμθζηχκ ηναηζηχκ εζυδςκ. Σα ηεθςκεζαηά έζμδα εηηζιάηαζ πςξ εα ιεζςεμφκ ηαηά 13,9% ζε EGP44 δζζ., εκχ
ακαιέκεηαζ κα «ηαηαπμκηζζημφκ» ηα ηναηζηά έζμδα απυ ηδ
Γζχνοβα μοέγ, ελαζηίαξ ηδξ ηάεεηδξ ηάιρδξ ημο δζεεκμφξ
ειπμνίμο. Οζ δδιυζζεξ επεκδφζεζξ εηηζιάηαζ πςξ εα αολδεμφκ ηαηά 33% ημ έημξ 2020/21, ακενπυιεκεξ ζε EGP281
δζζ.
Σμ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ εηηζιά ηέθμξ υηζ, ζε πενίπηςζδ πμο δ επζδδιία ημνςκμσμφ δεκ ηζεαζεοηεί έςξ ημ λεηίκδια ημο πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ –ημκ Ημφθζμ 2020εα πνέπεζ κα ακαπνμζανιμζηεί πνμξ ηα πάκς δ εηηίιδζδ
βζα ημ δδιμζζμκμιζηυ έθθεζιια, ζε 7,7% ημο ΑΔΠ, έκακηζ
ανπζηήξ εηηίιδζδξ πμο ημ θένκεζ ζημ 6,3% ημο ΑΔΠ, ελαζηίαξ ηδξ πηχζδξ ηςκ ηναηζηχκ εζυδςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε
ημ φρμξ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηαηά έςξ 25%
ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ανπζημφξ ζηυπμοξ. Δπζπθέμκ, ζε ιία
ηέημζα πενίπηςζδ εα ακαπνμζανιμζηεί πνμξ ηα ηάης δ
εηηίιδζδ βζα ημ πνςημβεκέξ πθευκαζια, ζημ 0,5% ιε 0,6%
ημο ΑΔΠ, έκακηζ ανπζηήξ εηηίιδζδξ-ζηυπμο 2% ημο ΑΔΠ,
εκχ επίζδξ εα ακαπνμζανιμζηεί δ εηηίιδζδ βζα ηδκ ακαθμβία ζοκμθζημφ δδιμζίμο πνέμοξ πνμξ ΑΔΠ ζε 84,5%
απυ 82,8%, ζημ ηέθμξ ημο πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ,
ημκ Ημφκζμ 2021.
Η αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ ακαεεςνεί πνμξ ηα ηάης ημκ
ακαπηολζαηό ηδξ ζηόπμ βζα ημ έημξ 2020/21
Όπςξ δήθςζε ζημ ηέθμξ Απνζθίμο δ Τπμονβυξ Πνμβναιιαηζζιμφ & Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ηα El Saeed, δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ έπεζ ακαεεςνήζεζ πνμξ ηα ηάης ημ ζηυπμ ηδξ βζα νοειυ ακάπηολδξ ημ μζημκμιζηυ έημξ 2020/21,
ζημ 3,5% έκακηζ 4,5% πμο ήηακ ζηα ιέζα Απνζθίμο. Σαοηυπνμκα, έπεζ ακαεεςνδεεί πνμξ ηα ηάης ηαζ δ εηηίιδζδ
βζα ημ νοειυ ακάπηολδξ ηνέπμκημξ μζημκμιζημφ έημοξ, ζημ
4,2%, έκακηζ πνμδβμφιεκδξ εηηίιδζδξ ζημ 5,1%. Ζ ακαεεςνδιέκδ εηηίιδζδ βζα ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ εα
ζζπφζεζ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ, υπςξ δζεοηνίκζζε δ Τπμονβυξ, υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ επζδδιία ημνςκμσμφ εα έπεζ ηενιαηζζηεί έςξ ημκ πνμζεπή Ημφκζμ,
εκχ, εάκ δ ηνίζδ ζοκεπζζηεί, δ εηηίιδζδ βζα ημ νοειυ ακάπηολδξ εα πνέπεζ κα ιεζςεεί ηαηά αηυιδ 30% πενίπμο.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ έπεζ ήδδ ακαεεςνήζεζ πνμξ ημ πεζνυηενμ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ υζμκ αθμνά ημ
δδιμζζμκμιζηυ έθθεζιια ημο έημοξ 2020/21 ζε 6,3% ημο
ΑΔΠ, ιε ηναηζηά έζμδα πμο ακαιέκεηαζ κα ακέθεμοκ ημ
έημξ 2020/21 ζε EGP1,29 ηνζζ., αολδιέκα ηαηά 13,6%
έκακηζ ημο ηνέπμκημξ μζημκμιζημφ έημοξ ηαζ δαπάκεξ πμο
εηηζιάηαζ πςξ εα ακέθεμοκ ζε EGP1,71 ηνζζ., αολδιέκεξ
ηαηά 9% έκακηζ ημο μζημκμιζημφ έημοξ 2019/20. φιθςκα
ιε ζημζπεία πμο έπεζ δδιμζζεφζεζ μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, δ
ηοαένκδζδ ζημπεφεζ ζηδκ άκηθδζδ εζυδςκ φρμοξ EGP974
δζζ. απυ θμνμθμβία ηαηά ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ,
αολδιέκα ηαηά 13,7% έκακηζ ηςκ εζυδςκ EGP856,6 δζζ.

ΔΛΙΓΑ 2

πμο εηηζιάηαζ πςξ εα εζζπναπεμφκ ηαηά ημ ηνέπμκ
έημξ (2019/20). Ο πνμτπμθμβζζιυξ ημο έημοξ 2020/21
πνμαθέπεζ πνςημβεκέξ πθευκαζια ηδξ ηάλεςξ ημο 2%
ημο ΑΔΠ, επίπεδμ ζοκμθζημφ δδιμζίμο πνέμοξ ζημ
82,8% ημο ΑΔΠ, ηαεχξ ηαζ αολδιέκεξ ηναηζηέξ δαπάκεξ ζημοξ ημιείξ οβείαξ (+45% ζε EGP254,5 δζζ.),
εηπαίδεοζδξ (+14,8% ζε EGP363,6 δζζ.), επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ (+14,2% ζε EGP60,4 δζζ.), αθθά ηαζ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ (+2,7% ζε EGP19 δζζ.), επζδμηήζεςκ ααζζηχκ αβαεχκ (EGP84,5 δζζ.), ηαεχξ ηαζ ιζζεμδμζίαξ ζημ δδιυζζμ ημιέα.
διεζχκεηαζ υηζ ζε πμθφ πνυζθαηεξ εηηζιήζεζξ ημο,
μζ μπμίεξ πνμαθέπμοκ βζα ημ ηνέπμκ έημξ ιεβάθδξ
έηηαζδξ παβηυζιζα φθεζδ ςξ απμηέθεζια ηδξ πακδδιίαξ, ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ (ΓΝΣ) πνμαθέπεζ ιεβέεοκζδ ημο αζβοπηζαημφ ΑΔΠ ηαηά 2% ημ
2020.
διεζςηέμκ υηζ, υπςξ ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ,
ζηζξ 13/4 εηδυεδηε δ πνμηαηανηηζηή έηεεζδ ημο ζπεδίμο πνμτπμθμβζζιμφ ημο μζημκμιζημφ έημοξ
2020/21, δ έκανλδ ηςκ ζογδηήζεςκ επί ημο μπμίμο
απυ ηζξ ανιυδζεξ επζηνμπέξ ηαζ ηδκ μθμιέθεζα ημο
ημζκμαμοθίμο έπμοκ ιεηαηεεεί πνμκζηά πνμξ ηζξ ανπέξ
Μαΐμο.
Πηώζδ ηςκ ζοκαθθαβιαηζηώκ απμεειάηςκ ζηα
$40,11 δζζ. ημ Μάνηζμ 2020
φιθςκα ιε πνμζςνζκά ζημζπεία ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ Αζβφπημο (CBE), ςξ ημ ηέθμξ Μανηίμο 2020 ηα
ζοκαθθαβιαηζηά δζαεέζζια ηδξ πχναξ ηαηέβναρακ –
βζα πνχηδ θμνά έπεζηα απυ 14 ιήκεξ ζοκεπμφξ ακυδμο- ιδκζαία πηχζδ ηδξ ηάλεςξ ηςκ $5,4 δζζ. ηαζ ακήθεακ ζε $40,11 δζζ., έκακηζ $45,51 δζζ. ημ Φεανμοάνζμ ηαζ $45,46 δζζ. ημκ Ηακμοάνζμ 2020, ηαεχξ
ηαζ $45,42 δζζ. ημ Γεηέιανζμ ηαζ $45,35 δζζ. ημ
Νμέιανζμ 2019, ακηίζημζπα. Ζ αλζυθμβμο ιεβέεμοξ
πηχζδ ηςκ ζοκαθθαβιαηζηχκ απμεειάηςκ απμδίδεηαζ
απυ ηδκ Κεκηνζηή Σνάπεγα ζηδκ αολδιέκδ πνήζδ
αοηχκ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ ιείςζδξ πμο ηαηαβνάθδηε
ζηζξ επεκδφζεζξ πανημθοθαηίμο ζε αζβοπηζαημφξ ηίηθμοξ –υπςξ ηαζ βεκζηυηενα ζε ηίηθμοξ ακαδουιεκςκ
μζημκμιζχκ- ηαεχξ επίζδξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ αολδιέκςκ ακαβηχκ πνδιαημδυηδζδξ ηςκ εζζαβςβχκ ααζζηχκ αβαεχκ. φιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή εηηίιδζδ ηδξ
Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ, ημ ηνέπμκ φρμξ ηςκ ζοκαθθαβιαηζηχκ απμεειάηςκ επανηεί βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ
εζζαβςβζηχκ ακαβηχκ ηδξ πχναξ βζα ηδκ πενίμδμ ηςκ
πνμζεπχκ μηηχ ιδκχκ ημοθάπζζημκ.
Θοιίγμοιε υηζ ηα ζοκαθθαβιαηζηά απμεέιαηα ηδξ
πχναξ έπμοκ ηαηαβνάρεζ ζηδ δζάνηεζα ημο 2018 ηαζ
ημο 2019 δζαδμπζηά ζζημνζηά ορδθά επίπεδα, ακχηενα εηείκςκ ηςκ ανπχκ ημο 2011, οπενααίκμκηαξ ηα
$45 δζζ. Γζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ ακαθένμοιε υηζ ηα
ζοκαθθαβιαηζηά απμεέιαηα ηδξ Αζβφπημο ημ Μάνηζμ
2019 ακένπμκηακ ζε $44,11 δζζ. φιθςκα ιε
έβηονμοξ δζεεκείξ μζημκμιζημφξ ακαθοηέξ, ιία εκδεπυιεκδ δζανηήξ πηχζδ ηςκ εζζενπυιεκςκ ιεηακαζηεοηζηχκ ειααζιάηςκ ηαζ ηςκ ημονζζηζηχκ εζυδςκ
ελαζηίαξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ είκαζ ελαζνεηζηά πζεακυ κα αζηήζμοκ πεναζηένς ηαεμδζηή
πίεζδ ζηα ζοκαθθαβιαηζηά απμεέιαηα ηδξ Αζβφπημο.
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Νέα πηώζδ ημο πθδεςνζζιμύ ημ Μάνηζμ 2020
φιθςκα ιε ζημζπεία πμο δδιμζίεοζε ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο δ αζβοπηζαηή Κεκηνζηή Σνάπεγα (CBE), μ δείηηδξ
πθδεςνζζιμφ ζδιείςζε ημ Μάνηζμ 2020, βζα δεφηενδ
ζοκεπή θμνά, ιείςζδ έκακηζ ημο Φεανμοανίμο, ζημ επίπεδμ ημο 5,09% ζε εηήζζα αάζδ, έκακηζ 5,32% ημ Φεανμοάνζμ, 7,17% ημκ Ηακμοάνζμ, 7,1% ημ Γεηέιανζμ ηαζ
3,63% ημ Νμέιανζμ 2019, ακηίζημζπα. Ο δμιζηυξ πθδεςνζζιυξ ηαηέβναρε ελάθθμο ημ Μάνηζμ 2020 κέα ιζηνή
πηχζδ, θεάκμκηαξ ημ επίπεδμ ημο 1,89% ζε εηήζζα αάζδ,
έκακηζ 1,92% ημ Φεανμοάνζμ, 2,66% ημκ Ηακμοάνζμ,
2,37% ημ Γεηέιανζμ ηαζ 2,11% ημ Νμέιανζμ 2019, ακηίζημζπα. διεζχκεηαζ υηζ ηαηά ημ δζάζηδια ΜαΐμοΟηηςανίμο 2019, μ εηήζζμξ νοειυξ πθδεςνζζιμφ είπε
ιεζςεεί ηαηά πενίπμο 11 πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ, απυ ημ
14,09% ζημ 3,15%. Δπζζδιαίκεηαζ ελάθθμο υηζ ημ Μάνηζμ 2019, μ δείηηδξ πθδεςνζζιμφ ζηδκ Αίβοπημ είπε ακέθεεζ ζε 14,16% ζε εηήζζα αάζδ. Ζ πηχζδ ημο πθδεςνζζιμφ ημ Μάνηζμ απμδίδεηαζ ηονίςξ ζηδ ιείςζδ ημο
επζπέδμο ηζιχκ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ιεηαθμνχκ.
Σμ αζβοπηζαηό ημζκμαμύθζμ ρδθίγεζ αθθαβέξ ζημκ ηώδζηα θμνμθμβίαξ εζζμδήιαημξ
φιθςκα ιε πνυζθαηα μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα, ζηζξ
22/4 δ μθμιέθεζα ημο αζβοπηζαημφ ημζκμαμοθίμο ρήθζζε
ηζξ –ζοιθςκδεείζεξ ιε ημ οπμονβζηυ ζοιαμφθζμ- ηνμπμπμζήζεζξ ημο ηχδζηα θμνμθμβίαξ εζζμδήιαημξ, απμδεπυιεκδ ηδκ αφλδζδ ημο μνίμο θμνμαπαθθαβήξ ημο εηήζζμο
εζζμδήιαημξ ζημ επίπεδμ ηςκ EGP9.000, ηδκ αφλδζδ ηδξ
μνμθήξ ημο πνμζςπζημφ αθμνμθυβδημο ζε EGP15.000,
ηαεχξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηθζιαηίςκ ηαζ
ηςκ ζπεηζηχκ ζοκηεθεζηχκ, ςξ αημθμφεςξ: εζζμδήιαηα
απυ EGP15.000 έςξ EGP30.000 εα θμνμθμβμφκηαζ ιε
ζοκηεθεζηή 2,5%, εζζμδήιαηα ιεηαλφ EGP30.000 ηαζ
EGP45.000 ιε ζοκηεθεζηή 10%, εζζμδήιαηα ιεηαλφ
EGP45.000 ηαζ EGP60.000 ιε ζοκηεθεζηή 15%, εζζμδήιαηα ιεηαλφ EGP60.000 ηαζ EGP200.000 ιε ζοκηεθεζηή
20%, εζζμδήιαηα απυ EGP200.000 έςξ EGP400.000 ιε
ζοκηεθεζηή 22,5%, ηαζ ηέθμξ εζζμδήιαηα άκς ηςκ
EGP400.000 εα θμνμθμβμφκηαζ ιε ζοκηεθεζηή 25%.
Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, ημ ημζκμαμφθζμ εκέηνζκε
επίζδξ ηδ κέα κμιμεεζία βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ θμνμθμβζηά
ηαζ ιδ θμνμθμβζηά ηίκδηνα ιε ααζζηυ ζηυπμ ηδκ εκεάννοκζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ
παναμζημκμιία κα εκηαπεμφκ ζηδκ επίζδιδ μζημκμιζηή
δναζηδνζυηδηα. Δπζπθέμκ, ημ ημζκμαμφθζμ ρήθζζε κμιμεεζία έηηαηηδξ ακάβηδξ, δζα ηδξ μπμίαξ επεηηείκμκηαζ μζ
πνμεδνζηέξ ελμοζίεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ
επζδδιίαξ ημνςκμσμφ ζηδκ Αίβοπημ. φιθςκα ιε ημκ
μζημκμιζηυ Σφπμ, ιεηαλφ άθθςκ, πενκμφκ ζηδκ αζβοπηζαηή Πνμεδνία μζ ανιμδζυηδηεξ βζα απαβυνεοζδ ελαβςβχκ
μνζζιέκςκ αβαεχκ, βζα ηδ δζαηίιδζδ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ οζμεέηδζδ πενζμνζζιχκ ζηδκ
πχθδζδ ηαζ δζαηίκδζδ αβαεχκ, αθθά ηαζ έηηαηηςκ ηνμπμπμζήζεςκ ζημ θμνμθμβζηυ ηαεεζηχξ βζα ημοξ πμθίηεξ
ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ ηαζ βζα ηδ δζακμιή μζημκμιζηήξ αμήεεζαξ ηαζ έηηαηηδξ πνδιαημδυηδζδξ ηδξ ζαηνζηήξ
ένεοκαξ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πανάηαζδ ιέηνςκ ηαηά ηδξ ελάπθςζδξ ημο ημνςκμσμύ, πνόζεεηα ιέηνα ακαημύθζζδξ ηδξ μζημκμιίαξ από
ηδκ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ
ηζξ 8 Απνζθίμο δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ ελέδςζε δζάηαβια δζα ημο μπμίμο επελέηεζκε έςξ ηζξ 23 Απνζθίμο
(ανπή ζενμφ ιήκα Ραιαγακζμφ) ηα ιέηνα πενζμνζζιμφ ηδξ
ηοηθμθμνίαξ πμο είπε ήδδ επζαάθεζ ζημ ηέθμξ Μανηίμο,
ιε ζημπυ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ελάπθςζδξ ημο ημνςκμσμφ
ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ πχναξ. Σμ ιέηνμ απαβυνεοζδξ ηοηθμθμνίαξ ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ ηζξ αναδζκέξ χνεξ, ιε
πθήνδ απαβυνεοζδ ηςκ επζααηζηχκ ιεηαθμνχκ ηαζ ιε
πμθθαπθμφξ πενζμνζζιμφξ ζηδ θεζημονβία ηςκ ειπμνζηχκ
ηαηαζηδιάηςκ, ηςκ ειπμνζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηςκ ηέκηνςκ
ακαροπήξ. Δπζπθέμκ, δ ηοαένκδζδ εθανιυγεζ ακαζημθή
ηςκ ενβαζζχκ υθςκ ηςκ οπδνεζζχκ ημο δδιμζίμο πμο
έπμοκ ζοκαθθαβέξ ιε ημ ημζκυ, πθδκ εηείκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ημιέα οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ.
Δλαημθμοεεί κα επζηνέπεηαζ δ θεζημονβία ηςκ ειπμνζηχκ
ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ηςκ ειπμνζηχκ ηέκηνςκ έςξ ηζξ 5ι.ι.
ηαεδιενζκά, εκχ εκηεθχξ ηθεζζηά παναιέκμοκ υθα ακελαζνέηςξ ηα ηέκηνα ακαροπήξ ηαζ ηα εζηζαηυνζα (ηα ηεθεοηαία, ιυκμκ βζα ηαη’ μίημκ παναδυζεζξ μθυηθδνμ ημ
24ςνμ). Δπζηνέπεηαζ δ θεζημονβία ζμφπεν ιάνηεη, πακημπςθείςκ, ανημπμζείςκ ηαζ θανιαηείςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ πενζυδμο εθεφεενδξ ηοηθμθμνίαξ πμο ζζπφεζ ηαεδιενζκά.
Καηά ηδ δζάνηεζα ζζπφμξ ηςκ ςξ άκς ιέηνςκ, δεκ ζζπφμοκ απαβμνεφζεζξ ή πενζμνζζιμί ζηζξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ
ειπμνεοιάηςκ, μφηε ηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ ειπμνζηχκ
ηαηαζηδιάηςκ πμο ζηεβάγμκηαζ εηηυξ ειπμνζηχκ ηέκηνςκ, αθθά ιυκμκ ιε ζημπυ ημκ ακεθμδζαζιυ αοηχκ ιε
πνμσυκηα. Δπίζδξ, ζοκεπίγεηαζ ηακμκζηά δ θεζημονβία
ηςκ ενβμζηαζίςκ, ενβμηαλίςκ, θζιέκςκ, ηεθςκεζαηχκ
πχνςκ, απμεδηεοηζηχκ πχνςκ, ηαεχξ ηαζ επζπεζνήζεςκ
πμο πανέπμοκ ημζκςθεθείξ οπδνεζίεξ (φδνεοζδ, παναβςβή ηαζ πανμπή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, θοζζημφ αενίμο,
ηδθεπζημζκςκίεξ, πναηήνζα ηαοζίιςκ ηθπ.). Πεναζηένς,
παναηείκεηαζ ιέπνζ κεμηέναξ δ ακαζημθή ηδξ πναβιαημπμίδζδξ δζεεκχκ πηήζεςκ απυ ηαζ πνμξ Αίβοπημ, ςζηυζμ
δ δζεεκήξ ηίκδζδ αενμπμνζηχκ ειπμνεοιαηζηχκ θμνηίςκ
(air cargo) απυ ηαζ πνμξ ηδκ Αίβοπημ ζοκεπίγεζ κα επζηνέπεηαζ.
Δπζπθέμκ, ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ
έδςζε μδδβίεξ βζα πνμκζηή πανάηαζδ δφμ ιδκχκ ηαζ ζηζξ
επζπεζνήζεζξ πνμηεζιέκμο κα οπμαάθμοκ ηαζ ελμθθήζμοκ
ηζξ εηαζνζηέξ θμνμθμβζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ βζα ημ έημξ
2019, απυ ηζξ 30/4 ζηζξ 30/6 ηνέπμκημξ έημοξ, δίκμκηάξ
ημοξ επίζδξ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηααάθμοκ ηζξ ζπεηζηέξ
μθεζθέξ ημοξ πνμξ ημ ηνάημξ ζε ηνεζξ δυζεζξ. Πεναζηένς,
ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ ιεηέεεζε πνμκζηά ηαηά ηνεζξ ιήκεξ
ηδκ πνμεεζιία οπμαμθήξ δδθχζεςκ ηαζ ηαηααμθήξ ημο
θυνμο εηαζνζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ. Δπζπθέμκ, υπςξ
έπεζ ακαθένεζ μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, ζηζξ λεκμδμπεζαηέξ
ιμκάδεξ ηαζ βεκζηυηενα ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο πμνδβείηαζ ακααμθή ελυθθδζδξ ηςκ εηηνειχκ θμνμθμβζηχκ ημοξ οπμπνεχζεςκ βζα ηνεζξ ιήκεξ,
εκχ μζ επζπεζνήζεζξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο εα επςθεθδ-
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εμφκ επίζδξ απυ ηδκ ελαββεθεείζα ελάιδκδ απαθθαβή
απυ θυνμοξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, ιε δοκαηυηδηα απμπθδνςιήξ οθζζηάιεκςκ θμνμθμβζηχκ οπμπνεχζεςκ βζα
αηίκδηα ζε ιδκζαίεξ δυζεζξ.
φιθςκα ιε ημκ μζημκμιζηυ Σφπμ, ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ επελενβάγεηαζ ηζξ εθανιμζηζηέξ θεπημιένεζεξ
ημο ακαημζκςεέκημξ πνμβνάιιαημξ θμνμθμβζηήξ ακαημφθζζδξ ηςκ εβπχνζςκ επζπεζνήζεςκ. Όπςξ ακαθένεζ μ
μζημκμιζηυξ Σφπμξ, δεκ πανέπμκηαζ παναηάζεζξ πνμεεζιζχκ ηαηααμθήξ μθεζθχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ ΦΠΑ,
ηαεχξ ηαζ παναηναημφιεκμοξ θυνμοξ (withholding taxes).
διεζχκεηαζ υηζ, ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο μ Αζβφπηζμξ Πνυεδνμξ η. Al Sisi είπε δχζεζ μδδβίεξ ζηδκ ηοαένκδζή ημο
βζα ηδ πμνήβδζδ εοκμσηχκ δακείςκ ιε πενίμδμ πάνζημξ
δζεημφξ δζάνηεζαξ ζηζξ εβπχνζεξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, μζ
μπμίεξ έπμοκ επδνεαζηεί ελαζνεηζηά ανκδηζηά απυ ηδκ
επζαθδεείζα ακαζημθή ηςκ δζεεκχκ πηήζεςκ. Δπζπθέμκ,
μ Πνυεδνμξ Al Sisi απμθάζζζε ηδκ άιεζδ ηαηααμθή απυ
ημ ανιυδζμ ηναηζηυ ηαιείμ (Export Development Fund)
ημοθάπζζημκ ημο 30% ηςκ μθεζθχκ ημο απυ ελαβςβζηέξ
επζδμηήζεζξ πνμξ εηείκμοξ ημοξ Αζβφπηζμοξ ελαβςβείξ
πνμξ ημοξ μπμίμοξ ημ ηνάημξ μθείθεζ πμζά έςξ EGP5
εηαη., πςνίξ ηδκ απυ πθεονάξ ημοξ πνμζηυιζζδ πζζημπμζδηζημφ θμνμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ. Ο Αζβφπηζμξ Πνυεδνμξ απμθάζζζε αηυιδ ηδκ ηαηααμθή ιδκζαίμο επζδυιαημξ φρμοξ EGP500 ζε επμπζημφξ ενβάηεξ βζα ηδκ πενίμδμ
ημο πνμζεπμφξ ηνζιήκμο.
διεζχκεηαζ υηζ πανάθθδθα, μ Αζβφπηζμξ Πνυεδνμξ ηάθεζε ημκ εβπχνζμ ζδζςηζηυ ημιέα κα απμθφβεζ πάζδ εοζία ηζξ απμθφζεζξ ηαζ ηζξ πενζημπέξ ηςκ αιμζαχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, εκχ ηαοηυπνμκα μ Τπμονβυξ Οζημκμιζηχκ η.
Maait δζεοηνίκζζε υηζ δ οπαβςβή επζπεζνήζεςκ ζηα μζημκμιζηά ιέηνα ακαημφθζζδξ εα ελανηδεεί απυ ηδ ζοιιυνθςζδ αοηχκ ιε ηζξ ηοαενκδηζηέξ μδδβίεξ πενί δζαηήνδζδξ ζηαεενμφ ημο επζπέδμο απαζπμθμφιεκςκ ηαζ αιμζαχκ.
ε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς μδδβζχκ ημο Αζβοπηίμο Πνμέδνμο, αθθά ηαζ ζζπονχκ πζέζεςκ πμο δέπεηαζ δ ηοαένκδζδ απυ ημοξ ελαζνεηζηά πθδηηυιεκμοξ απυ ηδκ ηνίζδ ηδξ
δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ ηθάδμοξ ημονζζιμφ ηαζ
αενμιεηαθμνχκ, ζηζξ 8 Απνζθίμο, ημ οπμονβζηυ ζοιαμφθζμ απμθάζζζε ηδκ πανμπή ελάιδκδξ πενζυδμο ακαζημθήξ (έςξ ημκ πνμζεπή Οηηχανζμ) υζμκ αθμνά ηζξ πθδνςιέξ έκακηζ πνεχκ ηαζ εηηνειχκ μθεζθχκ πνμξ εηαζνείεξ
ημζκςθεθχκ οπδνεζζχκ, βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, ηα λεκμδμπεία ηαζ ηζξ ζδζςηζηέξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, ιε πανάθθδθδ δοκαηυηδηα ακαδζάνενςζδξ
ηςκ πνεχκ ημοξ.
Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακαθένεδηε ελάθθμο ζηα ιέζα
Απνζθίμο ζε πανμπή, απυ ηδκ αζβοπηζαηή Ανπή Βζμιδπακζηήξ Ακάπηολδξ (IDA), πνμξ ηζξ εβπχνζεξ επζπεζνήζεζξ
ημο ηθάδμο ιεηαπμίδζδξ, ηνίιδκδξ πενζυδμο ακαζημθήξ
πθδνςιχκ ζε πθδνςιέξ έκακηζ αβμνάξ αζμιδπακζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηνίιδκδξ πενζυδμο πανάηαζδξ πνμεεζιζχκ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ αζμιδπακζηχκ επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ πμο οπάβμκηαζ ζηδκ ανιμδζυηδηά
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ηδξ.
φιθςκα ιε δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιζηχκ η.
Maait ζηζξ 9/4, «δ δέζιεοζδ ηδξ ηοαένκδζδξ κα ζηδνίλεζ
ηδκ αζβοπηζαηή μζημκμιία πνμηεζιέκμο αοηή κα ακηεπελέθεεζ ζηζξ επζπηχζεζξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ δεκ δζέπεηαζ απυ πενζμνζζιμφξ ηαζ εα ιπμνμφζε κα οπεναεί ημ
ηαηχθθζ ηςκ ημκδοθίςκ φρμοξ EGP100 δζζ. πμο έπεζ
ήδδ δζαεέζεζ ημ ηνάημξ ιε ζημπυ ηδ ζηήνζλδ ηαζ δζάζςζδ ηδξ μζημκμιίαξ». Καηά ημκ η. Maait, απυ ημ ακςηένς
παηέημ ηςκ EGP100 δζζ., δ ηοαένκδζδ έπεζ ήδδ εηηαιζεφζεζ ημκδφθζα EGP30 δζζ., ηονίςξ πνμξ πνδιαημδυηδζδ ηςκ ακαβηχκ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ ηαζ ημο ηναηζημφ ηαιείμο πμο πεζνίγεηαζ ηζξ ελαβςβζηέξ επζδμηήζεζξ
(Export Development Fund), ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαηααμθή επζδμιάηςκ ζημοξ επμπζημφξ ενβάηεξ ηαζ ηδκ ελυθθδζδ ηναηζηχκ μθεζθχκ πνμξ ενβμθάαμοξ ηαζ πνμιδεεοηέξ
ημο δδιμζίμο.
Πενίπμο 1,3 εηαη. επμπζημί ενβάηεξ είπακ εββναθεί
ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο ζημοξ ηαηαθόβμοξ ημο Τπ. Απαζπόθδζδξ
Όπςξ ακέθενε μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζηζξ ανπέξ
Απνζθίμο, ζε πενίπμο 1,3 εηαη. ακένπμκηακ μζ επμπζημί
ενβάηεξ / ακεπίζδια απαζπμθμφιεκμζ πμο είπακ εββναθεί
ιέπνζ ηυηε ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ημο Τπμονβείμο Απαζπυθδζδξ & Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ, ιε ζημπυ ηδ ζοιιεημπή ζημ –ακαημζκςεέκ ζημ ηέθμξ Μανηίμο- πνυβναιια
δζακμιήξ έηηαηημο επζδυιαημξ φρμοξ EGP500 ζε αοημφξ, έκακηζ απμθεζεέκηςκ εζζμδδιάηςκ ημοξ ελαζηίαξ
ηδξ ηνίζδξ ημο ημνςκμσμφ. διεζχκεηαζ υηζ μ Αζβφπηζμξ
Πνυεδνμξ η. Al Sisi έπεζ δχζεζ μδδβίεξ βζα ηαηααμθή ημο
ακςηένς επζδυιαημξ ζημοξ επμπζηά απαζπμθμφιεκμοξ
επί πενίμδμ ηνζιδκίαξ. Όπςξ ακέθενακ μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα, ααζζγυιεκα ζε ζημζπεία ηδξ αζβοπηζαηήξ ζηαηζζηζηήξ οπδνεζίαξ (CAPMAS), μ ανζειυξ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ζε ηαεεζηχξ δζαθείπμοζαξ ενβαζίαξ ακενπυηακ ηαηά ημ ηνίημ ηνίιδκμ ημο 2019 ζε πενίπμο 4,3 εηαη.
άημια, ςζηυζμ, ζφιθςκα ιε πνυζθαηεξ ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο ανιυδζμο Τπμονβμφ Απαζπυθδζδξ η. Safaan, μ
ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ –ζε ιδ ηαηηζηή ή ζε ακεπίζδιδ
αάζδ- απαζπμθμφιεκςκ ζηδ πχνα εηηζιάηαζ ζε άκς ηςκ
10 εηαη. άημια.
φιθςκα ιε ημκ η. Safaan, δ πνχηδ εηηαιίεοζδ ημο αμδεήιαημξ πνμξ ημοξ επμπζημφξ ενβάηεξ πναβιαημπμζήεδηε
ζηα ιέζα Απνζθίμο. Ακάθμβδ δζαδζηαζία εα αημθμοεδεεί
ηαζ ζηζξ επυιεκεξ δφμ εηηαιζεφζεζξ, ημ Μάζμ ηαζ ημκ Ημφκζμ 2020. διεζχκεηαζ υηζ απυ ημ εκ θυβς πνυβναιια
ιπμνμφκ κα επςθεθδεμφκ έςξ 1,5 εηαη. επμπζημί / ιδ
ηαηηζηά απαζπμθμφιεκμζ, εκχ δ πνμεεζιία εββναθήξ
ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Τπμονβείμο
Απαζπυθδζδξ ήηακ δ 9δ Απνζθίμο.
ηα ιέζα Απνζθίμο, ημ αζβοπηζαηυ οπμονβζηυ ζοιαμφθζμ
ακαημίκςζε ηδκ εκενβμπμίδζδ εζδζηήξ πθαηθυνιαξ ιε
ηίηθμ “Ahalena” (“Our People”) ιε ζημπυ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα ζημκ εβπχνζμ ζδζςηζηυ ημιέα, αθθά ηαζ ζε ζδζχηεξ, κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ πνμζπάεεζα μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ηςκ αηφπςξ απαζπμθμφιεκςκ ηαζ επμπζηχκ ενβαηχκ πμο έπμοκ πθδβεί απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ηνίζδξ
ημο ημνςκμσμφ.
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Έηηαηηδ πνδιαημδόηδζδ $7,9 εηαη. από ηδκ Παβηόζιζα Σνάπεγα πνμξ ηδκ Αίβοπημ
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ Παβηυζιζα Σνάπεγα ακαημίκςζε
ηδκ εηηαιίεοζδ ηεθαθαίςκ φρμοξ $7,9 εηαη. ςξ έηηαηηδ
πνδιαημδυηδζδ πνμξ ηδκ Αίβοπημ, ιε ζημπυ ηδ ζηήνζλδ
ηδξ πχναξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ελάπθςζδξ ημο ημνςκμσμφ. Όπςξ ακέθενε ζε ζπεηζηυ ακαημζκςεέκ ηδξ δ
Παβηυζιζα Σνάπεγα, ηα ςξ άκς πνδιαημδμηζηά ηεθάθαζα εκηάζζμκηαζ ζημ πθαίζζμ παηέημο άιεζςκ πνδιαημδμηήζεςκ ζοκμθζημφ φρμοξ $14 δζζ. άιεζδξ ζηήνζλδξ ακαπηοζζμιέκςκ πςνχκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ επζδδιίαξ, ηαεχξ ηαζ εονφηενμο παηέημο πνδιαημδμηήζεςκ ζοκμθζημφ φρμοξ $160 δζζ. ζε πνμκζηυ μνίγμκηα 15 ιδκχκ
βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ανκδηζηχκ μζημκμιζηχκ ζοκεπεζχκ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ επί ηςκ μζημκμιζηά αζεεκέζηενςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ζηήνζλδ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάηαιρδξ. φιθςκα ιε πνυζθαηεξ δδθχζεζξ ηδξ ανιυδζαξ
δζεοεφκηνζαξ ημο βναθείμο ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ
ζηδκ Αίβοπημ ηαξ Wes, «πμθθέξ ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ
ζηδκ Αίβοπημ ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ πανμφζα θάζδ αναποπνυεεζιεξ εθθείρεζξ νεοζηυηδηαξ ηαζ πνεζάγμκηαζ
άιεζδ ζηήνζλδ πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοκ κα ζοκεπίζμοκ κα θεζημονβμφκ, ηαεχξ ηαζ κα απμθεοπεμφκ μζ πηςπεφζεζξ ηαζ κα πνμθδθεμφκ μζ απμθφζεζξ».
Η EBRD ηαζ άθθμζ πνδιαημδμηζημί μνβακζζιμί ακαημζκώκμοκ ημκδύθζα βζα ακηζιεηώπζζδ επζπηώζεςκ
πακδδιίαξ ημνςκμσμύ
φιθςκα ιε πνυζθαηα μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα, δ Δονςπασηή Σνάπεγα Ακαζοβηνυηδζδξ & Ακάπηολδξ
(EBRD) ενβάγεηαζ πνμξ ηδ πμνήβδζδ πνδιαημδμηζηχκ
ημκδοθίςκ φρμοξ €1 δζζ. ςξ παηέημ άιεζδξ αμήεεζαξ
πνμξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηνάπεγεξ ζηδκ Αίβοπημ ηαζ άθθεξ
πχνεξ μζ μπμίεξ έπμοκ επδνεαζηεί απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ
δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. φιθςκα ιε ηα ζπεηζηά
δδιμζζεφιαηα, ημ εκ θυβς παηέημ ηδξ EBRD «εα έπεζ
ζημπυ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηεθαθαίμο ηίκδζδξ ηαζ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ
πανμπή δοκαηυηδηαξ ακαδζάνενςζδξ ηςκ ήδδ οθζζηάιεκςκ δακεζαηχκ οπμπνεχζεχκ ημοξ». Όπςξ ακέθενε ζηα
ιέζα Απνζθίμο ημ ηναηζηυ εζδδζεμβναθζηυ πναηημνείμ
(ΜΔΝΑ), ηαζ δ Δονςπασηή Σνάπεγα Δπεκδφζεςκ
(ΔΣΔπ) ακαιέκεηαζ κα πανάζπεζ πνδιαημδμηήζεζξ ζοκμθζημφ φρμοξ €2 δζζ., ιε ζημπυ ηδ ζηήνζλδ αθ’ εκυξ ηςκ
ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ αθ’ εηένμο ηςκ δδιμζίςκ επεκδφζεςκ ζηζξ πχνεξ βεζημκίαξ ηδξ Δ.Δ., ιεηαλφ
ηςκ μπμίςκ δ Αίβοπημξ, ιε ζημπυ ηδκ άιαθοκζδ ηςκ
ζοκεπεζχκ ηδξ ηνίζδξ ημο ημνςκμσμφ.
Υνδιαημδμηζηυ παηέημ φρμοξ $3 δζζ. βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ οβεζμκμιζηχκ ζοκεπεζχκ ηδξ
πακδδιίαξ ζηζξ αθνζηακζηέξ πχνεξ έπεζ ακαημζκχζεζ ελάθθμο δ African Export-Import Bank (Afreximbank).
Σέθμξ, ζφιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ιέζςκ
Απνζθίμο, δ International Finance Corporation (IFC), ημο
μιίθμο ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ, έπεζ δεζιεφζεζ πνδιαημδμηζηά ηεθάθαζα φρμοξ $20 εηαη. ιε ζημπυ ηδκ εκίζποζδ επεκδοηζημφ ηαιείμο ζδζςηζηχκ ηεθαθαίςκ πμο
επζηεκηνχκεζ ηδ δνάζδ ημο ζηδκ Αίβοπημ ηαζ ηδκ εονφηενδ πενζμπή Μ. Ακαημθήξ & Β. Αθνζηήξ (ηονίςξ Μανυημ
ηαζ Σοκδζία), ζημπεφμκηαξ ζηδ ζηήνζλδ ηδξ μζημκμιζηήξ
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δναζηδνζυηδηαξ –εκ ιέζς επζδδιίαξ ημνςκμσμφ- ηονίςξ
ζημοξ ηθάδμοξ ιεηαπμίδζδξ, οβείαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ.
Σδθεδζάζηερδ ηδξ Αζβύπηζαξ Τπμονβμύ Γζεεκμύξ οκενβαζίαξ ιε άκς ηςκ 100 εηπνμζώπμοξ δζεεκώκ ακαπηολζαηώκ μνβακζζιώκ
Ο εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ αζπμθήεδηε ζηζξ ανπέξ
Απνζθίμο ιε ηδκ –πνςημθακή βζα ηα πνμκζηά ηδξ Αζβφπημο- ηδθεδζάζηερδ πμο πναβιαημπμίδζε ζηζξ 5/4 δ Τπμονβυξ Γζεεκμφξ οκενβαζίαξ ηα Al Mashat ιε πάκς
απυ 100 εηπνμζχπμοξ δζεεκχκ ακαπηολζαηχκ μνβακζζιχκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδ πχνα, ιεηαλφ ηςκ
μπμίςκ ηα Ζκςιέκα Έεκδ ηαζ μζ οπδνεζίεξ ημοξ, δ Παβηυζιζα Σνάπεγα, ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ, δ
USAID, δ Αθνζηακζηή Σνάπεγα Ακάπηολδξ, δ Δονςπασηή Σνάπεγα Ακαζοβηνυηδζδξ & Ακάπηολδξ (EBRD). Σα
ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ πςξ δ ηα Al Mashat,
ζημ πθαίζζμ ειπενζζηαηςιέκδξ πανμοζίαζήξ ηδξ πνμξ
ημοξ ακςηένς, ημοξ δζααεααίςζε υηζ δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ εα εβηνίκεζ ιε ηαπφηαηεξ δζαδζηαζίεξ ηζξ μπμζεζδήπμηε δζεεκείξ πνδιαημδμηήζεζξ απμθαζζζεμφκ ηαζ
ζημπεφμοκ ζηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ πχναξ πνμξ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ. Ζ ηα Al Mashat πανμοζίαζε ελάθθμο ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ δζεεκχκ ακαπηολζαηχκ μνβακζζιχκ ηυζμ ηα ιέηνα ηαζ ηζξ επζιένμοξ δνάζεζξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ αζβοπηζαηήξ ηοαένκδζδξ βζα
ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ επζδδιίαξ, υζμ ηαζ ηα επζηεφβιαηα ημο εβπχνζμο πνμβνάιιαημξ μζημκμιζηχκ ιεηαννοειίζεςκ, πνμαάθθμκηαξ ηδ αεθηίςζδ ηςκ επζδυζεςκ ηδξ
Αζβφπημο –ζδζαίηενα ζημοξ ημιείξ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδξ
εκδιένςζδξ- ζημ πθαίζζμ ηδξ δζεεκμφξ πνςημαμοθίαξ –
οπυ ημ United Nations Development Program (UNDP)
ηαζ ημκ ΟΟΑ- ιε ηίηθμ “Global Partnership for Effective Development Cooperation” βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ακαπηολζαηήξ ζοκενβαζίαξ ιε
ζημπυ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ αζχζζιδξ ακάπηολδξ
ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ (SDGs).
φιθςκα ιε ζπεηζηυ ακαημζκςεέκ ημο Τπμονβείμο Γζεεκμφξ οκενβαζίαξ, δ ηα Al Mashat πνυηεζκε ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ηδθεδζάζηερδξ ηδκ οζμεέηδζδ ζηναηδβζηήξ
πμο εα ηαεμνίγεζ ηδ ζοκενβαζία ηδξ Αζβφπημο ιε ημοξ
δζεεκείξ πνδιαημδμηζημφξ ακαπηολζαημφξ μνβακζζιμφξ δ
μπμία εα ααζίγεηαζ ζε ηνεζξ ηεκηνζημφξ ποθχκεξ: ηδκ
επζηέκηνςζδ ζημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο, ηδκ επζθμβή «εκενβχκ» ακαπηολζαηχκ ένβςκ πμο πανμοζζάγμοκ
αλζυθμβεξ πνμμπηζηέξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζηέκηνςζδ ζε
ζοβηεηνζιέκμοξ ζημπμφξ πμο εα ηαηεοεφκμοκ ηδ πμνήβδζδ ακαπηολζαηήξ αμήεεζαξ πνμξ ηδ πχνα, ιε ζηυπμ ηδκ
εηπθήνςζδ ζοβηεηνζιέκςκ ακαπηολζαηχκ ζηυπςκ. Σίηθμξ ηδξ ςξ άκς ζηναηδβζηήξ πμο ελήββεζθε δ ηα Al
Mashat είκαζ “New Global Partnerships Narrative”. Ζ
Αζβφπηζα Τπμονβυξ ακαθένεδηε επίζδξ ζηδκ οθμπμίδζδ,
απυ ημ έημξ 2015, ζεζνάξ ένβςκ απυ ηδκ ηοαένκδζδ ζε
πθδεχνα ημιέςκ (ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, αθαθάηςζδ, ιεηαθμνέξ, εηπαίδεοζδ η.α.), ζε ζοκενβαζία ιε
δζεεκείξ ακαπηολζαημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ιε ηδ ζηήνζλή
ημοξ, πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εηπθήνςζδξ ηςκ ζηυπςκ
αζχζζιδξ ακάπηολδξ.
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ε εθάπζζηα επίπεδα ηνζεηίαξ ημ Μάνηζμ μ ζδζςηζηόξ,
ιδ πεηνεθασηόξ ημιέαξ ηδξ μζημκμιίαξ
φιθςκα ιε ημ δείηηδ οπεοεφκςκ πνμιδεεζχκ ζημκ ηθάδμ ιεηαπμίδζδξ (PMI) βζα ηδκ Αίβοπημ πμο δδιμζζεφεζ
ζε ηαηηζηή, ιδκζαία αάζδ ημ ηιήια μζημκμιζηήξ ακάθοζδξ ηδξ ειζναηζκήξ ηνάπεγαξ Emirates NBD, δ δναζηδνζυηδηα ημο ζδζςηζημφ, ιδ πεηνεθασημφ ημιέα ηδξ αζβοπηζαηήξ μζημκμιίαξ ημ Μάνηζμ 2020, ζαθχξ επδνεαζιέκδ απυ ηζξ ανκδηζηέξ μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ, ηαηέβναρε ζδιακηζηυηαηδ
πηχζδ έκακηζ ημο Φεανμοανίμο, θεάκμκηαξ ηζξ 44,2 ιμκάδεξ, πμο απμηεθμφκ ηδ παιδθυηενδ επίδμζδ ημο ζπεηζημφ δείηηδ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία (απυ ημκ Ηακμοάνζμ 2017). διεζχκεηαζ υηζ μ δείηηδξ PMI είπε ακέθεεζ ημ
Φεανμοάνζμ ζηζξ 47,1 ιμκάδεξ, έκακηζ 46 ιμκάδςκ ημκ
Ηακμοάνζμ ηαζ 48,2 ιμκάδςκ ημ Γεηέιανζμ 2019, παναιέκμκηαξ ζηαεενά ηάης απυ ηζξ 50 ιμκάδεξ πμο δζαπςνίγμοκ ηδκ ακάπηολδ απυ ηδκ φθεζδ. Σμ Μάνηζμ, ζφιθςκα
ιε ηδκ ηνάπεγα, ηαηαβνάθδηε ζδιακηζηή πηχζδ ημο επζπέδμο παναβςβήξ, ιε ημκ ορδθυηενμ ιάθζζηα νοειυ εδχ
ηαζ πάκς απυ ηνία πνυκζα, ιε ηαοηυπνμκδ ελαζνεηζηά
ιεζςιέκδ εβπχνζα γήηδζδ, παναββεθίεξ, ηαεχξ ηαζ επίπεδμ απαζπυθδζδξ. Δπζπθέμκ, μ υβημξ ηςκ ελαβςβχκ
ιεζχεδηε ηαηά ημκ ηαπφηενμ νοειυ εδχ ηαζ ημοθάπζζημκ
επηά πνυκζα. Δπίζδξ, μζ αβμνέξ πνχηςκ οθχκ βζα ηδκ παναβςβή ηαηέβναρακ ηδ ιεβαθφηενδ ιδκζαία ιείςζή ημοξ
εδχ ηαζ πάκς απυ ηνία πνυκζα, ιε ανηεηέξ αζμιδπακζηέξ
ιμκάδεξ κα ακαθένμοκ υηζ δοζημθεφηδηακ κα ελαζθαθίζμοκ πνχηεξ φθεξ ελαζηίαξ ηδξ ακαζημθήξ θεζημονβίαξ
ανηεηχκ ηζκεγζηχκ ενβμζηαζίςκ. Ακηίζημζπα, μζ εβπχνζεξ επζπεζνήζεζξ παναπμκέεδηακ βζα άκμδμ ημο ηυζημοξ
ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηδκ μπμία απέδςζακ ζηζξ πθδεςνζζηζηέξ πζέζεζξ πμο έπμοκ πνμηθδεεί ηονίςξ απυ ηδκ πνυζθαηδ ακαηίιδζδ ημο δμθθανίμο. Σμ επίπεδμ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδκ αζβοπηζαηή αζμιδπακία ζδιείςζε πηχζδ
βζα πέιπημ ζοκεπυιεκμ ιήκα, εκχ ημ επίπεδμ αζζζμδμλίαξ
ημο επζπεζνδιαηζημφ ηυζιμο ακαθμνζηά ιε ηζξ πνμμπηζηέξ αζμιδπακζηήξ ιεβέεοκζδξ θάκδηε ημ Μάνηζμ κα πέθηεζ ζε ελαζνεηζηά παιδθά επίπεδα, ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ιεηαπμίδζδξ κα θμαμφκηαζ υηζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ
πακδδιίαξ ημνςκμσμφ –δ ηζεάζεοζδ ηδξ μπμίαξ δεκ είκαζ
αηυιδ μναηή- εα είκαζ ζζπονά ανκδηζηέξ ηυζμ ζηδκ αζβοπηζαηή υζμ ηαζ ζηδκ παβηυζιζα μζημκμιία.
Η Τπμονβόξ Γζεεκμύξ οκενβαζίαξ πνμαάθθεζ ηδκ
αζβοπηζαηή ζηναηδβζηή ηαηά ηδξ πακδδιίαξ
Όπςξ ακέθενε ζηα ιέζα Απνζθίμο μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, δ Τπμονβυξ Γζεεκμφξ οκενβαζίαξ ηα Al
Mashat, ηαηά ηδ ζοιιεημπή ηδξ ζε ηδθεδζάζηερδ ακχηαηςκ ηοαενκδηζηχκ αλζςιαημφπςκ ηδξ δζαηοαενκδηζηήξ
μιάδαξ 24 ακαπηοζζυιεκςκ μζημκμιζχκ ημο ηυζιμο (G24), πμο έθααε πχνα ζημ πενζεχνζμ ηςκ εηδζίςκ εανζκχκ
ζοκυδςκ ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ ηαζ ημο Γζεεκμφξ
Νμιζζιαηζημφ Σαιείμο (14-17/4, έθααακ πχνα δζαδζηηοαηά), ακέθοζε ηαζ πνμέααθε ηδ ζηναηδβζηή ηαζ ηα ιέηνα
πμο έθααε δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ βζα ημκ πενζμνζζιυ
ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ ζηδ πχνα, ηαεχξ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ επζπηχζεςκ αοηήξ. Καηά ηα
ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ εκ θυβς μιάδα οζμεέηδζε πνυηαζδ βζα ζοκημκζζιυ πμθζηζηχκ ιε ημοξ πμθοιενείξ μνβακζζιμφξ, ιε ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ πνμζπαεεζχκ
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επζιένμοξ πςνχκ κα επζηφπμοκ ιία ηαηά ημ δοκαηυκ μιαθυηενδ μζημκμιζηή ακάηαιρδ, ζε ζοκέπεζα ηδξ ηνίζδξ
πμο πνμηάθεζε δ δζεεκήξ πακδδιία ημνςκμσμφ. Ζ μιάδα
ακαβκχνζζε ελάθθμο ηδκ άκεο πνμδβμοιέκμο μζημκμιζηή
ηνίζδ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ πακδδιία ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, πνμηαθχκηαξ ζζπονυηαηδ φθεζδ ζε ζεζνά
ημιέςκ υπςξ ημ ειπυνζμ, μ ημονζζιυξ, μζ ιεηαθμνέξ, ηα
εζζενπυιεκα ιεηακαζηεοηζηά ειαάζιαηα, δ απαζπυθδζδ
ηαζ ηα ηναηζηά έζμδα, ακαβηάγμκηαξ πανάθθδθα ηζξ ηοαενκήζεζξ αοηχκ ηςκ πςνχκ κα αολήζμοκ ζδιακηζηά ηζξ
δαπάκεξ ημοξ οβείαξ ηαζ εκίζποζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ηδθεδζάζηερδ ηδξ μιάδαξ G-24 ζογήηδζακ ελάθθμο ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ πνμηεναζυηδηαξ ζημοξ μπμίμοξ μζ ακαδουιεκεξ ηαζ μζ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ έπμοκ ακάβηδ απυ ιεβάθδξ έηηαζδξ πνδιαημδμηζηή ηαζ ηεπκζηή αμήεεζα βζα
ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ.
Αίηδια ηδξ αζβοπηζαηήξ ηοαένκδζδξ πνμξ ημ ΓΝΣ βζα
πνδιαημδόηδζδ
φιθςκα ιε δδθχζεζξ ημο Αζβφπηζμο Π/Θ η. Madbouly
ζηζξ 26/4, δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ αζηήεδηε ηδ πμνήβδζδ απυ ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ (ΓΝΣ)
«επείβμοζαξ πνδιαημδμηζηήξ ζοκδνμιήξ», ιέζς δζαεέζζιμο “rapid financing instrument” δζάνηεζαξ εκυξ έημοξ,
πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ ανκδηζηέξ μζημκμιζηέξ
ζοκέπεζεξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. Δπζπθέμκ,
δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ θένεηαζ κα έπεζ γδηήζεζ απυ ημ
ΓΝΣ ηαζ πςνζζηή πνδιαημδμηζηή δζεοηυθοκζδ (“standby arrangement”) ιε ζημπυ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηνέπμοζαξ ηνίζδξ, ζε ζοκέπεζα πνμδβμφιεκμο –απυ ηζξ ανπέξ ημο έημοξ- αζηήιαηυξ ηδξ βζα πανμπή ηεπκζηήξ ζοκδνμιήξ απυ ημ Σαιείμ.
φιθςκα ιε ημκ η. Madbouly, μζ πνδιαημδμηήζεζξ απυ
ημ ΓΝΣ εα ηαηεοεοκεμφκ πνμξ ημοξ ηθάδμοξ ηδξ αζβοπηζαηήξ μζημκμιίαξ μζ μπμίμζ έπμοκ πθδβεί δοζαάζηαπηα
απυ ηζξ μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ,
ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημοξ ηθάδμοξ ημονζζιμφ ηαζ αενμιεηαθμνχκ. Ο Αζβφπηζμξ Π/Θ δεκ ακαθένεδηε ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ανζειμφξ υζμκ αθμνά ημ ζοκμθζηυ φρμξ ηδξ
πνδιαημδμηζηήξ ζοκδνμιήξ πμο γδηήεδηε απυ ημ ΓΝΣ,
ςζηυζμ έβηονμζ εβπχνζμζ μζημκμιζημί ακαθοηέξ εεςνμφκ
υηζ αοηυ εα είκαζ ηδξ ηάλεςξ ιεηαλφ $3 ηαζ $4 δζζ. Ο Αζβφπηζμξ Π/Θ ζηζξ δδθχζεζξ ημο δζεοηνίκζζε υηζ μζ ζογδηήζεζξ ιε ημ Σαιείμ ζπεηζηά ιε ημοξ αηνζαείξ υνμοξ ηδξ
πνδιαημδυηδζδξ ανίζημκηαζ ήδδ ζε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ.
φιθςκα ελάθθμο ιε ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο οπμδζμζηδηή
ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ Αζβφπημο (CBE) η. Aboul Naga, δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ ηαηά πάζα πζεακυηδηα εα
επζδζχλεζ πεκηαεηή πνμκζηυ μνίγμκηα βζα ηδκ απμπθδνςιή ηδξ πνδιαημδμηζηήξ ζοκδνμιήξ πμο εα θάαεζ απυ ημ
Σαιείμ.
ημ αίηδια ηδξ Αζβφπημο βζα πνδιαημδμηζηή ζοκδνμιή
ακαθένεδηε επίζδξ δ Γζεοεφκμοζα φιαμοθμξ ημο ΓΝΣ
ηα Georgieva, δδθχκμκηαξ ζπεηζηά υηζ ηα πνδιαημδμηζηά
ημκδφθζα πμο εα πμνδβδεμφκ ιε δζαδζηαζία επείβμκημξ
ζηδ πχνα εα αμδεήζμοκ ηδκ ηοαένκδζδ κα ακηζιεηςπίζεζ άιεζεξ ακζζμννμπίεξ ζημ ζζμγφβζμ πθδνςιχκ ηδξ,
ηαεχξ ηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ ακάηαιρδ εηείκςκ ηςκ
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ηθάδςκ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ
πμο έπμοκ πθδβεί πενζζζυηενμ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ
πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ δζεεκήξ πακδδιία. Ζ ηα
Georgieva επζζήιακε ελάθθμο υηζ ημ εηηεθεζηζηυ ζοιαμφθζμ ημο ΓΝΣ ακαιέκεηαζ εκηυξ ηςκ αιέζςξ πνμζεπχκ
εαδμιάδςκ κα ελεηάζεζ ηαζ εβηνίκεζ ημ αίηδια ηδξ Αζβφπημο βζα επείβμοζα πνδιαημδυηδζδ, εκχ πανάθθδθα εηθνάζεδηε εεηζηά ηαζ βζα ημ πςνζζηυ αίηδια ηδξ Αζβφπημο βζα θήρδ πνδιαημδμηζηήξ δζεοηυθοκζδξ ιέζς
“stand-by arrangement”, «δ μπμία εα αμδεήζεζ ηδ πχνα
κα δζαθοθάλεζ ηα μθέθδ ημο ιεηαννοειζζηζημφ πνμβνάιιαημξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ κα επζηαπφκεζ ηζξ πνμζπάεεζέξ
ηδξ βζα πνυζεεηεξ ιεηαννοειίζεζξ, ζημπεφμκηαξ ζηδκ
μζημκμιζηή ακάπηολδ».
Ζ ηα Georgieva δεκ πανέθεζρε επίζδξ κα επαζκέζεζ ηα
ιέηνα πμο έπεζ ήδδ θάαεζ δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ηνίζδξ πμο
πνμηάθεζε δ πακδδιία. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ιέπνζ πνζκ
θίβεξ διένεξ, ζηα ιέζα Απνζθίμο, ημ ΓΝΣ, ιέζς ημο ανιυδζμο δζεοεοκηή βζα ηδ Μ. Ακαημθή ηαζ ηδκ Κεκηνζηή
Αζία, η. Azour, επαζκμφζε ηδκ Αίβοπημ ςξ απυ ηζξ εθάπζζηεξ πχνεξ ζηδκ πενζμπή πμο δεκ είπακ αζηδεεί ηδ πμνήβδζδ επείβμοζαξ πνδιαημδμηζηήξ αμήεεζαξ απυ ημ Σαιείμ. Πάκηςξ, μ η. Azour είπε δζεοηνζκίζεζ ηυηε υηζ ημ
ΓΝΣ ανζζηυηακ ζε απ’ εοεείαξ επζημζκςκία ιε ηδκ Κεκηνζηή Σνάπεγα Αζβφπημο, ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ,
ηαεχξ ηαζ άθθα αζβοπηζαηά οπμονβεία, πανέπμκηαξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ ζπεηζηά ιε ηα μζημκμιζηά ιέηνα πμο
είκαζ εκδεδεζβιέκα ηαηά ηδκ πανμφζα ζοβηονία.
Θοιίγμοιε υηζ ζημ ηέθμξ ημο 2016, δ Αίβοπημξ είπε θάαεζ
απυ ημ ΓΝΣ ηνζεημφξ δζάνηεζαξ πνδιαημδμηζηή δζεοηυθοκζδ φρμοξ $12 δζζ., δ ζζπφξ ηδξ μπμίαξ ελέπκεοζε ζημ
ηέθμξ ημο 2019.
Δανζκέξ πνμαθέρεζξ ημο ΓΝΣ βζα ηδκ αζβοπηζαηή μζημκμιία
Καηά ηζξ πνυζθαηεξ εανζκέξ πνμαθέρεζξ ημο ΓΝΣ βζα ηδκ
εονφηενδ πενζμπή Μ. Ακαημθήξ & Β. Αθνζηήξ (ΜΔΝΑ),
δ Αίβοπημξ πζεακμθμβείηαζ υηζ εα είκαζ δ ιμκαδζηή πχνα
ζηδκ πενζμπή πμο επζηφπεζ εεηζηυ νοειυ ακάπηολδξ θέημξ, έζης ηαζ ιεζςιέκμ, ζημ επίπεδμ ημο 2%, εκχ αοηυξ
εηηζιάηαζ πςξ εα αολδεεί ζε 2,8% ημ 2021. Καηά ημ
ΓΝΣ, μ πθδεςνζζιυξ ζηδκ Αίβοπημ εα παναιείκεζ εκηυξ
ηςκ ζηυπςκ πμο έπεζ εέζεζ δ Κεκηνζηή Σνάπεγα Αζβφπημο (CBE) ςξ ημ ηέθμξ ημο 2021 (9% +/-3%), ακενπυιεκμξ ζε ιέζα επίπεδα 5,8% θέημξ ηαζ 8,2% ημ 2021. Σμ
ΓΝΣ πνμαθέπεζ επίζδξ δζεφνοκζδ ημο εθθείιιαημξ ημο
ζζμγοβίμο ηνεπμοζχκ ζοκαθθαβχκ ημ 2020 ηαζ ημ 2021
ζε 4,3% ηαζ 4,5% ημο ΑΔΠ ακηίζημζπα, έκακηζ εθθείιιαημξ ηδξ ηάλεςξ ημο 3,6% ημο ΑΔΠ ημ 2019. Καηά ημ
ΓΝΣ, μ δείηηδξ ηδξ ακενβίαξ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί ζε
10,3% θέημξ ηαζ ζε 11,6% ημ 2021, απυ 8,6% ημ 2019.
Μέηνα θμνμθμβζηήξ ακαημύθζζδξ επζπεζνήζεςκ από
ηδκ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ
ηζξ 19/4 μ Αζβφπηζμξ Τπμονβυξ Οζημκμιζηχκ η. Maait
ακαημίκςζε πςξ ημ οπμονβζηυ ζοιαμφθζμ εκέηνζκε ηζξ
εοκμσηέξ νοειίζεζξ πενί πνμκζηήξ πανάηαζδξ –πςνίξ ηέθδ
ηαζ πνμζαολήζεζξ- ζηζξ επζπεζνήζεζξ πνμηεζιέκμο κα οπμαάθμοκ ηαζ ελμθθήζμοκ ηζξ εηαζνζηέξ θμνμθμβζηέξ
ημοξ οπμπνεχζεζξ βζα ημ έημξ 2019 έςξ ηζξ 30/6, ηαεχξ
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ηαζ δοκαηυηδηαξ ηαηααμθήξ ηςκ ζπεηζηχκ μθεζθχκ ημοξ
πνμξ ημ ηνάημξ ζε ηνεζξ δυζεζξ. οβηεηνζιέκα, δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ πνμζδζυνζζε ημοξ ηθάδμοξ μζημκμιζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ πμο εα επςθεθδεμφκ ηδξ ςξ άκς πανάηαζδξ, ςξ αημθμφεςξ: (α) αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ, (α)
ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ, ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, αθθά
ηαζ ηαηαζηδιάηςκ ιαγζηήξ εζηίαζδξ), (β) ιέζα ιαγζηήξ
εκδιένςζδξ, (δ) οπδνεζίεξ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζηήξ (ελαζνμοιέκςκ πανυπςκ οπδνεζζχκ ζηαεενήξ & ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ), (ε) οπδνεζίεξ
δδιμζίςκ ιεηαθμνχκ, (ζη) ακηζπνμζςπείεξ αοημηζκήηςκ,
(γ) οπδνεζίεξ οβείαξ, (δ) ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ, (ε)
αεθδηζημί ζφθθμβμζ ηαζ (ζ) αζμιδπακζημί ηθάδμζ, ελαζνμοιέκςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο πανάβμοκ ηνυθζια, θάνιαηα & ζαηνζηά εθυδζα, απμννοπακηζηά & οθζηά ηαεανζζιμφ, ζδζαίηενα δε εηείκςκ πμο αζημφκ ελαβςβζηή δναζηδνζυηδηα.
Οζ επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημοξ ακςηένς
ηθάδμοξ εα ιπμνέζμοκ κα ελμθθήζμοκ ηζξ θμνμθμβζηέξ
ημοξ μθεζθέξ ζε ηνεζξ δυζεζξ, ιε ηδκ πνχηδ (20% ημο
ζοκμθζημφ πμζμφ) κα πνέπεζ κα ηαηααθδεεί έςξ ημ ηέθμξ
Απνζθίμο, ηδ δεφηενδ (30% ημο ζοκμθζημφ πμζμφ) έςξ ημ
ηέθμξ Μαΐμο ηαζ ηδκ ηνίηδ (50% ημο ζοκμθζημφ πμζμφ)
έςξ ημ ηέθμξ Ημοκίμο ηνέπμκημξ έημοξ.
Όπςξ ακέθενε ελάθθμο μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ,
ζηζξ 18/4 δ ημζκμαμοθεοηζηή επζηνμπή πνμτπμθμβζζιμφ
εκέηνζκε ηα ακςηένς ιέηνα δζεοηυθοκζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ κα ελμθθήζμοκ ηζξ θμνμθμβζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ,
εκχ επίζδξ εκέηνζκε ηδκ πνμδβμοιέκςξ ελαββεθεείζα
απαθθαβή ηςκ επζπεζνήζεςκ ηςκ ηθάδςκ αζμιδπακίαξ
ηαζ ημονζζιμφ απυ ημ θυνμ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, βζα
πνμκζηυ δζάζηδια ηνζχκ ιδκχκ. Δπζπθέμκ, δ επζηνμπή
πνμτπμθμβζζιμφ εκέηνζκε ηδ δέζιεοζδ ηναηζηχκ ημκδοθίςκ φρμοξ EGP10 δζζ. ζημ πθαίζζμ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηνέπμκημξ μζημκμιζημφ έημοξ, ιε ζημπυ ηδκ μζημκμιζηή ζηήνζλδ ηςκ ακεπίζδια απαζπμθμφιεκςκ ηαζ ηςκ
επμπζηχκ ενβαηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζηήνζλδ ηδξ παναβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ εβπχνζςκ επζπεζνήζεςκ.
Όπςξ ακέθενε ζημ ηέθμξ Απνζθίμο μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ,
ηα Τπμονβεία Πεηνεθαίμο ηαζ Σμονζζιμφ ηαηέθδλακ ζε
ζοιθςκία πανμπήξ έηπηςζδξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ $0,10 ακά
βαθυκζ ηαοζίιςκ ζηζξ αενμβναιιέξ, υηακ επακεηηζκήζεζ
δ μιαθή δζελαβςβή πηήζεςκ, ιε ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηςκ
δζεεκχκ, αθθά ηαζ ηςκ εβπχνζςκ ημονζζηζηχκ νμχκ.
Ο μίημξ Standard & Poor’s δζαηδνεί ζηαεενή ηδκ
αλζμθόβδζδ ηδξ Αζβύπημο
Ο δζεεκήξ μίημξ Standard & Poor’s (S&P), ζε πνυζθαηδ
ακάθοζή ημο, δζαηήνδζε ηδ αλζμθυβδζδ ηδξ πζζημθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ Αζβφπημο ζε “B”, παναηηδνίγμκηαξ
πανάθθδθα ςξ ζηαεενέξ ηζξ πνμμπηζηέξ ημο αλζυπνεμο
ηδξ πχναξ, πανά ιάθζζηα ημ βεβμκυξ υηζ πνμέαθερε ζζπονή πηχζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ θυβς ηδξ
πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. φιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή δζαηφπςζδ ηδξ Standard & Poor’s, «μζ ζηαεενέξ πνμμπηζηέξ ημο
αλζυπνεμο ηδξ Αζβφπημο ακηακαηθμφκ ηδκ εηηίιδζή ιαξ
υηζ δ πηχζδ ημο νοειμφ ιεβέεοκζδξ ημο αζβοπηζαημφ
ΑΔΠ θέημξ εα είκαζ πνμζςνζκή, εκχ ηαοηυπνμκα δ αφλδζδ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ακζζμννμπζχκ ηαεχξ ηαζ ημο
εθθείιιαημξ ηδξ πχναξ ζηζξ ελςηενζηέξ ηδξ ζοκαθθαβέξ
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εα παναιείκμοκ ζε εθεβπυιεκα επίπεδα ηαζ εα ακηζιεηςπζζημφκ». Ο μίημξ S&P εηηίιδζε υηζ ηα ζζπονά ζοκαθθαβιαηζηά απμεέιαηα ηδξ Αζβφπημο εα ηδ αμδεήζμοκ κα ακηεπελέθεεζ ζηα ζζπονά ελςηενζηά «ζμη» πμο
πνμηαθεί δ δζεεκήξ πακδδιία, πνμαθέπμκηαξ ηαοηυπνμκα υηζ ημ επίπεδμ αοηχκ εα ιεζςεεί ζε πενίπμο $37 δζζ.
ςξ ημ ηέθμξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ, απυ $40,11 δζζ. ημκ
πανεθευκηα Μάνηζμ. Ο μίημξ S&P εηηίιδζε επίζδξ υηζ
μζ εζζνμέξ ηδξ Αζβφπημο ζε ζοκάθθαβια πνυηεζηαζ κα
ιεζςεμφκ δναζηζηά ηαηά ημ δεφηενμ ήιζζο ημο 2020
αθθά ηαζ ηαηά ημ πνχημ ήιζζο ημο 2021, θυβς ηδξ δναζηζηήξ ιείςζδξ ηςκ εζυδςκ απυ ημκ ημονζζιυ, ηα ιεηακαζηεοηζηά ειαάζιαηα, ηζξ επεκδοηζηέξ ημπμεεηήζεζξ
πανημθοθαηίμο, ηζξ ελαβςβέξ ηαζ ηζξ εζζπνάλεζξ απυ ηδ
Γζχνοβα μοέγ.
Ζ Standard & Poor’s εηηίιδζε υηζ μ νοειυξ ακάπηολδξ
ηδξ αζβοπηζαηήξ μζημκμιίαξ εα θεάζεζ ημ 2,8% ηαηά ημ
ηνέπμκ μζημκμιζηυ έημξ (2019/20), εκχ ημ επυιεκμ μζημκμιζηυ έημξ αοηυξ πνμαθέπεηαζ κα ιεζςεεί πεναζηένς,
ακενπυιεκμξ ζε 0,1%, ελαζηίαξ ηονίςξ ηδξ πηχζδξ ηςκ
δζεεκχκ ηζιχκ πεηνεθαίμο & θοζζημφ αενίμο, ηαεχξ ηαζ
ημκ εηιδδεκζζιυ ηςκ εζζενπυιεκςκ ημονζζηζηχκ νεοιάηςκ. Πάκηςξ, δ S&P πνμέαθερε εθαθνά ηάζδ ακάηαιρδξ ηδξ αζβοπηζαηήξ μζημκμιίαξ ζηδ δζάνηεζα ημο δεφηενμο διίζεςξ ημο πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ. Ο μίημξ
S&P ακαιέκεζ ελάθθμο δζεφνοκζδ ηδξ ακαθμβίαξ ζοκμθζημφ δδιμζίμο πνέμοξ πνμξ ΑΔΠ ζημ επίπεδμ ημο 89%
ημ μζημκμιζηυ έημξ 2020/21, ηαεχξ επίζδξ δζεφνοκζδ
ημο δδιμζζμκμιζημφ εθθείιιαημξ ζε 8,3% ημο ΑΔΠ ζημ
ηέθμξ ημο ηνέπμκημξ ηαζ ζε 8,5% ημο ΑΔΠ ζημ ηέθμξ
ημο πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ. Ο μίημξ S&P εηηίιδζε ηέθμξ υηζ δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ είηε εα γδηήζεζ ηδ
πμνήβδζδ πνδιαημδμηζηήξ δζεοηυθοκζδξ απυ ημ ΓΝΣ,
ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ πνμδβμφιεκδξ, φρμοξ $12 δζζ. πμο
έθδλε ζημ ηέθμξ ημο 2019, ή εα αζηδεεί ηδ πμνήβδζδ
απυ ημ Σαιείμ έηηαηηδξ πνδιαημδμηζηήξ εκίζποζδξ,
ιέζς ηδξ ηαπείαξ πζζηςηζηήξ δζεοηυθοκζδξ (“rapid
credit facility”) πμο έπεζ ζηδ δζάεεζή ηδξ. Ζ Standard &
Poor’s επζαεααζχεδηε ζε αιθυηενεξ ηζξ ςξ άκς πνμαθέρεζξ ηδξ.
ε ζζπύ ηίεεηαζ κέμ ζύζηδια ηαπέςκ επζζηνμθώκ
ΦΠΑ
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ αζβοπηζαηή επίζδιδ εθδιενίδα
δδιμζίεοζε δζάηαβια ημο Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ, δζα
ημο μπμίμο μζ θεζημονβμφζεξ ζηδ πχνα επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ πθέμκ κα αζημφκηαζ επζζηνμθέξ ΦΠΑ πνμημφ πναβιαημπμζδεεί μ πνμζδζμνζζιυξ –απυ ημ ηνάημξ- ηςκ πμζχκ πμο αοημί μθείθμοκ κα πθδνχζμοκ έκακηζ ημο εκ
θυβς θυνμο. Οζ δζηαζμφιεκμζ επζζηνμθέξ ΦΠΑ πνέπεζ κα
οπμαάθθμοκ ζημ ηνάημξ ηναπεγζηέξ εββοήζεζξ πμο κα
ηαθφπημοκ ημ 65% ηςκ αζημφιεκςκ πμζχκ επζζηνμθχκ,
ηαεχξ ηαζ απμδείλεζξ (ηζιμθυβζα ηθπ.) υηζ έπμοκ ήδδ
πθδνχζεζ ηα πμζά ΦΠΑ πμο επζεοιμφκ κα ημοξ επζζηναθμφκ. Όπςξ έπεζ παθαζυηενα ζδιεζχζεζ ημ Τπμονβείμ
Οζημκμιζηχκ, εθ’ υζμκ δ πανεπυιεκδ –απυ πθεονάξ ηςκ
επζπεζνήζεςκ- ηεηιδνίςζδ είκαζ πθήνδξ ηαζ επανηήξ,
αοηέξ εα θαιαάκμοκ εκηυξ πενζυδμο 15 διενχκ απυ ηδκ
οπμαμθή ηςκ ζπεηζηχκ δζηαζμθμβδηζηχκ, επζζηνμθή ίζδ
ιε ημ φρμξ ηδξ ηναπεγζηήξ εββφδζδξ πμο έπμοκ ηαηαεέζεζ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα, εκηυξ δζαζηήιαημξ ηνζχκ ιδκχκ,
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ημ Τπμονβείμ εα πνέπεζ κα έπεζ μθμηθδνχζεζ ηδ δζαδζηαζία επαηνζαμφξ πνμζδζμνζζιμφ ημο ακαθμβμφκημξ θυνμο, ηαζ εκηυξ πενζυδμο έλζ ιδκχκ εα πνέπεζ κα έπεζ επζζηνέρεζ ημ υπμζμ οπμθεζπυιεκμ πμζυκ ακαθμβεί ζηζξ δζηαζμφπμοξ επζπεζνήζεζξ. Όπςξ ακέθενε ζπεηζηά μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, ιεηαλφ ηςκ εβπχνζςκ επζπεζνήζεςκ πμο
δζηαζμφκηαζ επζζηνμθέξ ΦΠΑ είκαζ μζ ελαβςβζηέξ εηαζνείεξ.
Αύλδζδ ηςκ εζζενπόιεκςκ ιεηακαζηεοηζηώκ ειααζιάηςκ ηαηά 33% ημ 1μ δίιδκμ 2020
φιθςκα ιε πνυζθαηα ζημζπεία ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ
Αζβφπημο (CBE), ηα ιεηακαζηεοηζηά ειαάζιαηα απυ
Αζβοπηίμοξ πμο γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ ζημ ελςηενζηυ αολήεδηακ ηαηά 33,3% ζηδ δζάνηεζα ημο πνχημο δζιήκμο
ηνέπμκημξ έημοξ, ακενπυιεκα ζε $5,2 δζζ., έκακηζ $3,9
δζζ. ημ ακηίζημζπμ δίιδκμ ημο 2019. Πάκηςξ, υπςξ επζζδιαίκμοκ έβηονμζ μζημκμιζημί ακαθοηέξ, ημ πζεακυηενμ
θέημξ είκαζ υηζ ηα εζζενπυιεκα ιεηακαζηεοηζηά ειαάζιαηα εα βκςνίζμοκ ζδιακηζηυηαηδ πηχζδ ελαζηίαξ ηυζμ
ηδξ παβηυζιζαξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο αοηή έπεζ πνμηαθέζεζ, υζμ ηαζ ηδξ ζζημνζημφ ιεβέεμοξ πηχζδξ ηςκ δζεεκχκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο, δ μπμία ιεζχκεζ δναζηζηά ηα έζμδα ηςκ πςνχκ ημο
Κυθπμο, υπμο δζααζεί ιεβάθμ ιένμξ ηςκ Αζβοπηίςκ πμο
ενβάγμκηαζ ζημ ελςηενζηυ.
Ο μίημξ Moody’s ζπεηζηά αζζζόδμλμξ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ηδξ ηνίζδξ από ηδκ Αίβοπημ
ε πνυζθαηδ αλζμθυβδζή ημο ζπεηζηά ιε ηδκ αζβοπηζαηή
μζημκμιία ζηζξ Απνζθίμο, μ δζεεκήξ μίημξ Moody’s δζαηφπςζε ηδκ εηηίιδζδ υηζ δ ζζπονή ιεηαννοειζζηζηή αμφθδζδ ηδξ αζβοπηζαηήξ ηοαένκδζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα
επανηή ζοκαθθαβιαηζηά απμεέιαηα ηδξ Αζβφπημο, ακαιέκεηαζ κα ηδκ «πνμζηαηεφζμοκ» απυ εκδεπυιεκεξ οπμααειίζεζξ ημο αλζυπνεμφ ηδξ ελαζηίαξ ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ ζηδκ μζημκμιία ηδξ.
Παν’ υθα αοηά, μ μίημξ Moody’s δζαπίζηςζε υηζ ημ ζπεηζηά ορδθυ ηυζημξ δακεζζιμφ ηαεζζηά ημ πζζηςηζηυ πνμθίθ ηδξ πχναξ «εοάθςημ» ζε πενίπηςζδ απυημιςκ ηαζ
παναηεζκυιεκςκ δοζιεκχκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ ελαζηίαξ ηδξ πακδδιίαξ. Ο μίημξ επζζήιακε ιάθζζηα υηζ μζ
εβπχνζεξ ημζκςκζηέξ πζέζεζξ, ηονίςξ ςξ απμηέθεζια ηδξ
ακενβίαξ ηςκ κέςκ, ημο πθδεςνζζιμφ, αθθά ηαζ εκδεπυιεκςκ πμθζηζηχκ δζαθςκζχκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ,
εκδέπεηαζ κα δδιζμονβήζμοκ πνυζεεηα πνμαθήιαηα, μδδβχκηαξ αηυιδ ορδθυηενα ημ ηυζημξ δακεζζιμφ. Ζ
Moody’s δζαηήνδζε πάκηςξ αιεηάαθδηδ ηδκ αλζμθυβδζδ
ημο αλζυπνεμο ηδξ Αζβφπημο, ζημ επίπεδμ “B2”, δίκμκηαξ
ςζηυζμ ζηδ πχνα ανηεηά παιδθή αλζμθυβδζδ υζμκ αθμνά ηδκ «οβεία» ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ηδξ ιεβεεχκ, ζημ
επίπεδμ “CA”.
Πεναζηένς, μ μίημξ Moody’s πνμέαθερε βζα ημ ηνέπμκ
μζημκμιζηυ έημξ ημ επίπεδμ ημο πνέμοξ ηδξ βεκζηήξ ηοαένκδζδξ κα πενζμνίγεηαζ ζε πμζμζηυ 82,6% ημο ΑΔΠ
ημ έημξ 2019/20, κα ακεααίκεζ ςζηυζμ ζημ 83% ημο ΑΔΠ
ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ. Ζ Moody’s αθέπεζ βζα ημ
ηνέπμκ μζημκμιζηυ έημξ ημ έθθεζιια ημο ζζμγοβίμο ηνεπμοζχκ ζοκαθθαβχκ κα ακένπεηαζ ζε 4,5% ημο ΑΔΠ,
εκχ βζα ημ επυιεκμ μζημκμιζηυ έημξ ακαιέκεζ υηζ αοηυ εα
ακηζπνμζςπεφεζ ημ 3,6% ημο ΑΔΠ. Καηά ηδ Moody’s, μζ
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επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ εα βίκμοκ
πενζζζυηενμ αζζεδηέξ ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ, εηηζιχκηαξ ημ νοειυ ακάπηολδξ ζε 4,4% ημ 2019/20 ηαζ ζε
2,7% ημ 2020/21, ακηίζημζπα.
Γναζηζηή ιείςζδ ηςκ ηναηζηώκ επζδμηήζεςκ ηαοζίιςκ ημ μζημκμιζηό έημξ 2020/21
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο,
ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ έπεζ πενζηυρεζ ηαηά ημ ήιζζο
(-47% πενίπμο) ηα ημκδφθζα ηναηζηχκ επζδμηήζεςκ ζηα
ηαφζζια, ζημ πθαίζζμ ημο ζπεδίμο πνμτπμθμβζζιμφ βζα
ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ (2020/21), πνμζδζμνίγμκηάξ
ηα ζε EGP28,193 δζζ., έκακηζ EGP52,963 δζζ. πμο αοηά
εηηζιχκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηνέπμκημξ
έημοξ. φιθςκα ιε ζπεηζηέξ εηηζιήζεζξ ηναηζηχκ αλζςιαημφπςκ, δ ηοαένκδζδ δζαεέηεζ πενζεχνζα πενζημπήξ
ηςκ επζδμηήζεςκ ζηα ηαφζζια, ιεζχκμκηαξ πανάθθδθα
ηδξ ηζιέξ πανμπήξ εκένβεζαξ ζηζξ εβπχνζεξ αζμιδπακίεξ
χζηε κα αμδεδεμφκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηδκ μζημκμιζηή
ηνίζδ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ πακδδιία ημνςκμσμφ. Σα εκ
θυβς πενζεχνζα δδιμζζμκμιζηχκ εθζβιχκ ηδξ έπμοκ δμεεί, ζφιθςκα ιε ηζξ εηηζιήζεζξ, απυ πνμδβμφιεκεξ πενζημπέξ ζηζξ επζδμηήζεζξ ηαοζίιςκ, απυ ηα -ζε ζζημνζηυ
ζδιείμ- ιεζςιέκα επίπεδα ηςκ δζεεκχκ ηζιχκ πεηνεθαίμο, αθθά ηαζ απυ ηζξ αολήζεζξ ηςκ ηζιχκ δζάεεζδξ ημο
θοζζημφ αενίμο ζηζξ ιμκάδεξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.
φιθςκα ιε ηοαενκδηζηέξ πδβέξ, ηαηά ημ πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ ακαιέκμκηαζ ιεζςιέκεξ ηναηζηέξ δαπάκεξ βζα
αβμνά πεηνεθαίμο, ηδξ ηάλεςξ άκς ηςκ $20 δζζ. έκακηζ
ημο ηνέπμκημξ έημοξ. Δπίζδξ, μζ ηναηζηέξ επζδμηήζεζξ
ζηζξ πενζζζυηενεξ ηαηδβμνίεξ πεηνεθασηχκ πνμσυκηςκ
έπμοκ ήδδ πενζημπεί απυ ημ ηαθμηαίνζ ημο 2019, πνμηαθχκηαξ ηυηε αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ημοξ ζηδκ εβπχνζα αβμνά
ηαηά πενίπμο 30%, δ μπμία έπεζ ιυκμκ εκ ιένεζ ακηζζηαειζζηεί απυ ηζξ δφμ δζαδμπζηέξ ιεζχζεζξ ηζιχκ ηςκ
ηαοζίιςκ πμο έπμοκ δζεκενβδεεί έηημηε ιε αάζδ ημ ιδπακζζιυ αοηυιαηδξ ακαπνμζανιμβήξ ηςκ ηζιχκ ηςκ
ηαοζίιςκ (ημκ Οηηχανζμ 2019 ηαζ ημκ Απνίθζμ 2020).
Βαζζηυ ηοαενκδηζηυ επζπείνδια βζα ηδ δναζηζηή πεναζηένς ιείςζδ ηςκ ημκδοθίςκ επζδμηήζεςκ ηαοζίιςκ ημ
πνμζεπέξ μζημκμιζηυ έημξ απμηεθεί ελάθθμο ημ βεβμκυξ
υηζ ηαηά ημ πνχημ ελάιδκμ ημο ηνέπμκημξ έημοξ
(2019/20), μζ ηναηζηέξ δαπάκεξ επζδμηήζεςκ ηαοζίιςκ
ακήθεακ ζε ιυθζξ EGP9,88 δζζ., ζε πμθφ παιδθυηενμ
επίπεδμ απυ ημ ανπζηχξ πνμτπμθμβζζεέκ ημκδφθζ.
Πανειπζπηυκηςξ ζδιεζχκμοιε υηζ, ζφιθςκα ιε δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ Πνμιδεεζχκ η. Meselhy ζημ ηέθμξ
Απνζθίμο, μζ ηναηζηέξ επζδμηήζεζξ ζημ ρςιί ηαζ ζηα ααζζηά ηνυθζια ζημ πθαίζζμ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ημο πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ (2020/21) ακαιέκεηαζ κα παναιείκμοκ ζηα ίδζα επίπεδα ιε εηείκεξ ημο ηνέπμκημξ,
ήημζ ζε EGP85 δζζ.
Έκανλδ ηδξ πενζόδμο ημο ζενμύ ιήκα ημο Ραιαγακζμύ
ζηδκ Αίβοπημ
ηζξ 24 Απνζθίμο λεηίκδζε μ ιμοζμοθιακζηυξ ζενυξ ιήκαξ ημο Ραιαγακζμφ, μ μπμίμξ εα δζανηέζεζ έςξ ηζξ 23
Μαΐμο, εκχ εκ ζοκεπεία εα αημθμοεήζεζ δ ηνζήιενδ ανβία Eid Al-Fitr ημο ηέθμοξ ημο Ραιαγακζμφ, ιεηαλφ 23
ηαζ 26 Μαΐμο. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
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ζενμφ ιήκα ηςκ ιμοζμοθιάκςκ, ηα ςνάνζα ενβαζίαξ –ηα
μπμία έπμοκ ήδδ πενζμνζζηεί ζδιακηζηά ζημ πθαίζζμ ηςκ
ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφζημοξ πενζζζυηενμοξ θμνείξ ηαζ μνβακζζιμφξ ηυζμ ημο
δδιυζζμο υζμ ηαζ ημο ζδζςηζημφ ημιέα ηνμπμπμζμφκηαζ
(επί παναδείβιαηζ, ηα ηναπεγζηά ηαηαζηήιαηα ηαζ ημ
Υνδιαηζζηήνζμ Αζβφπημο θεζημονβμφκ ζε ιεζςιέκμ ςνάνζμ), εκχ ηαζ μζ νοειμί ενβαζίαξ ιεζχκμκηαζ αζζεδηά
ελαζηίαξ ηδξ κδζηείαξ πμο αημθμοεεί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο αζβοπηζαημφ πθδεοζιμφ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ
ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, έςξ ηζξ πνχηεξ αναδζκέξ χνεξ.
ηζξ 23/4, δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ ελέδςζε δζάηαβια δζα
ημο μπμίμο επελέηεζκε βζα αηυιδ 15 διένεξ ηα ιέηνα πενζμνζζιμφ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πμο είπε ήδδ επζαάθεζ ζημ
ηέθμξ Μανηίμο, ιε ζημπυ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ελάπθςζδξ
ημο ημνςκμσμφ ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ πχναξ. Σμ ιέηνμ
απαβυνεοζδξ ηοηθμθμνίαξ εα ελαημθμοεήζεζ κα ζζπφεζ
ηζξ αναδζκέξ χνεξ, λεηζκχκηαξ πθέμκ απυ ηζξ 9ι.ι. ηαζ υπζ
ηζξ 8ι.ι., έςξ ηζξ 6π.ι. ηαεδιενζκά, πνμηεζιέκμο κα δζεοημθοκεμφκ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο Ραιαγακζμφ. Δλαημθμοεεί κα επζηνέπεηαζ δ θεζημονβία ηςκ
ειπμνζηχκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ηςκ ειπμνζηχκ ηέκηνςκ
έςξ ηζξ 5ι.ι. ηαεδιενζκά, εκχ αοηά ιπμνμφκ πθέμκ κα
θεζημονβμφκ έςξ ηζξ 5ι.ι. ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ εαδμιάδαξ
(Παν.-αα.). Δκηεθχξ ηθεζζηά παναιέκμοκ υθα ακελαζνέηςξ ηα ηέκηνα ακαροπήξ ηαζ ηα εζηζαηυνζα (ηα ηεθεοηαία, ιυκμκ βζα παναθααέξ έςξ ηζξ 9ι.ι. ηαζ ηαη’ μίημκ
παναδυζεζξ μθυηθδνμ ημ 24ςνμ). Δπζηνέπεηαζ δ θεζημονβία ζμφπεν ιάνηεη, πακημπςθείςκ, ανημπμζείςκ ηαζ θανιαηείςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο εθεφεενδξ ηοηθμθμνίαξ πμο ζζπφεζ ηαεδιενζκά.
Κοαενκδηζηή έβηνζζδ θήρδξ δακείμο από ηδκ ΠΣ βζα
ημ ζύζηδια πενίεαθρδξ
ημ ηέθμξ Απνζθίμο, ημ αζβοπηζαηυ οπμονβζηυ ζοιαμφθζμ
εκέηνζκε ηδ θήρδ δακείμο φρμοξ $400 εηαη. απυ ηδκ Παβηυζιζα Σνάπεγα, ιε ζημπυ ηδ πνδιαημδμηζηή ζηήνζλδ
ημο κέμο εκζαίμο ζοζηήιαημξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ
ζηδ πχνα, ημ μπμίμ έπεζ λεηζκήζεζ κα εθανιυγεηαζ πζθμηζηά ζηδκ πενζθένεζα ημο Πμνη αΐκη απυ ημ 2019. διεζχκεηαζ υηζ δ Παβηυζιζα Σνάπεγα είπε ανπζηά εβηνίκεζ
δάκεζμ φρμοξ $250 εηαη. βζα ημκ αζβοπηζαηυ ηθάδμ οβείαξ, ημ φρμξ ημο μπμίμο πνυζθαηα απμθάζζζε κα αολήζεζ.
Οζ εκ θυβς πνδιαημδμηήζεζξ ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ
εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ αδφκαιςκ μζημκμιζηά πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ χζηε κα πθδνχζμοκ εζζθμνέξ βζα ζοιιεημπή ζημ ζφζηδια οβείαξ, ηδκ μθμηθήνςζδ ανηεηχκ ένβςκ οπμδμιχκ ζηζξ πενζθένεζεξ υπμο
εθανιυγεηαζ ημ κέμ ζφζηδια, ηαεχξ ηαζ ηδκ πανμπή ηεπκζηήξ αμήεεζαξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Πνςημαμοθία Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ & Οιμζπμκδίαξ
Αζβοπηζαηώκ Σναπεγώκ βζα οπμαμήεδζδ πθδβέκηςκ
από ηδκ επζδδιία ημνςκμσμύ
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ Κεκηνζηή Σνάπεγα Αζβφπημο
(CBE) ηαζ δ Οιμζπμκδία Αζβοπηζαηχκ Σναπεγχκ (FEB)
λεηίκδζακ ηδκ οθμπμίδζδ ημζκήξ πνςημαμοθίαξ ιε ζημπυ ηδκ πανμπή μζημκμιζηήξ ζηήνζλδξ ζημοξ πθδβέκηεξ
απυ ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ
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πμο έπεζ ελαπθςεεί ηαζ ζηδκ Αίβοπημ, ιε ζδζαίηενδ
έιθαζδ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ζε ιδ ηαηηζηή, ακεπίζδιδ ή
επμπζηή αάζδ. Σα ζοκμθζηά ημκδφθζα πμο ζοιθςκήεδηε
κα δμεμφκ –οπυ ημ ζοκημκζζιυ ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ
ηαζ ημο Τπμονβείμο Πνμβναιιαηζζιμφ- ςξ δςνεέξ 22
ζοκμθζηά ζδνοιάηςκ ημο αζβοπηζαημφ ηναπεγζημφ ηθάδμο
ζημοξ πθδβέκηεξ ακένπμκηαζ ζε EGP660 εηαη., ηα μπμία
εα επζιενζζημφκ ςξ ελήξ: μζ ηνάπεγεξ ιε ηένδδ άκς ηςκ
EGP5 δζζ. εα δςνίζμοκ EGP80 εηαη., μζ ηνάπεγεξ ιε
ηένδδ ιεηαλφ EGP3 ηαζ EGP5 δζζ. εα δςνίζμοκ EGP40
εηαη, εηείκεξ ιε ηένδδ ιεηαλφ EGP1 ηαζ EGP3 δζζ. εα
δςνίζμοκ EGP20 εηαη. ηαζ ηέθμξ αοηέξ ιε ηένδδ ηάης
ημο EGP1 δζζ. εα δςνίζμοκ ημκδφθζα EGP10 εηαη. φιθςκα ιε ημκ επζηεθαθήξ ηδξ FEB, η. El Etreby, μζ ςξ
άκς δςνεέξ πνυηεζηαζ κα δζακειδεμφκ ζε ηνεζξ ιδκζαίεξ
δυζεζξ, ημκ Απνίθζμ, ημ Μάζμ ηαζ ημκ Ημφκζμ.
Η First Abu Dhabi Bank πνμπςνά ιε ηδκ ελαβμνά ηδξ
Bank Audi Egypt
Όπςξ ακέθενε ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, δ First Abu Dhabi Bank πνμπςνά αηάεεηηδ
ιε ηδκ πνμζπάεεζα ελαβμνάξ ημο αναπίμκα ηδξ θζαακζηήξ
ηνάπεγαξ Bank Audi ζηδκ Αίβοπημ, πανά ηδκ ηνίζδ πμο
έπεζ ανπίζεζ κα πθήηηεζ ημκ παβηυζιζμ πνδιαημπζζηςηζηυ
ηθάδμ ελαζηίαξ ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ ειζναηζκή ηνάπεγα ζοκεπίγεζ ηδ δζελαβςβή εθέβπμο ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ
πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ (“due diligence”) ηδξ Bank Audi
Egypt, έπμκηαξ θάαεζ ήδδ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Κεκηνζηήξ
Σνάπεγαξ Αζβφπημο ημκ πεναζιέκμ Φεανμοάνζμ, ιε ζηυπμ κα απμθαζίζεζ βζα ημ εάκ ηεθζηά εα πνμπςνήζεζ ιε
ηδκ ελαβμνά ζηδ δζάνηεζα ημο ηνέπμκημξ, δεοηένμο ηνζιήκμο ημο 2020.
Γζαηήνδζδ ζηαεενώκ επζημηίςκ από ηδκ Κεκηνζηή
Σνάπεγα Αζβύπημο
Ζ Δπζηνμπή Νμιζζιαηζηήξ Πμθζηζηήξ ηδξ Κεκηνζηήξ
Σνάπεγαξ Αζβφπημο (CBE), ζε ζοκεδνίαζή ηδξ ζηζξ 2
Απνζθίμο απμθάζζζε κα δζαηδνήζεζ αιεηάαθδηα ηα ααζζηά επζηυηζα ακαθμνάξ, αθμφ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζοκεδνίαζή ηδξ, ζηζξ 16 Μανηίμο, ηα είπε ιεζχζεζ ηαηά 300 ιμκάδεξ αάζδξ ζε ιία πνμζπάεεζα ζηήνζλδξ ηδξ αζβοπηζαηήξ μζημκμιίαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηδξ απυ ηζξ επζπηχζεζξ
ηδξ παβηυζιζαξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. Έηζζ, ημ επζηυηζμ
ηαηαεέζεςκ ιίαξ διέναξ δζαηδνήεδηε ζε 9,25%, ημ επζηυηζμ δακεζζιμφ ιίαξ διέναξ ζε 10,25%, εκχ ημ ααζζηυ
ηαζ ημ πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ ζε 9,75%, ακηίζημζπα. Ζ
δζαηήνδζδ αιεηάαθδηςκ ηςκ ααζζηχκ επζημηίςκ απυ ηδκ
Κεκηνζηή Σνάπεγα ήηακ ακαιεκυιεκδ απυ ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ μζημκμιζηχκ ακαθοηχκ. διεζχκεηαζ υηζ ζηζξ
ανπέξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ δ Κεκηνζηή Σνάπεγα Αζβφπημο είπε δζαηδνήζεζ δφμ ζοκεπυιεκεξ θμνέξ ζηαεενά ηα
επζηυηζα, έπεζηα απυ ηέζζενζξ ιεζχζεζξ αοηχκ ζηζξ μπμίεξ
είπε πνμπςνήζεζ ημ 2019, ηαηά 450 ιμκάδεξ αάζδξ ζοκμθζηά.
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Η Κεκηνζηή Σνάπεγα Αζβύπημο θαιαάκεζ ιέηνα βζα
ζηήνζλδ ημο ζδζςηζημύ ημιέα
Με ζπεηζηή εβηφηθζυ ηδξ ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ Κεκηνζηή Σνάπεγα Αζβφπημο (CBE) «δζεφνοκε» ηδκ πνςημαμοθία πμο οθμπμζεί βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ πνδιαημδυηδζδξ
πνμξ ημκ ηθάδμ ιεηαπμίδζδξ (φρμοξ EGP100 δζζ.) –δ
μπμία πνυζθαηα έπεζ επεηηαεεί ηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημο
αβνμηζημφ ηθάδμο (αβνμηζηή παναβςβή, ζπεομηαθθζένβεζεξ, εηηνμθή πμοθενζηχκ ηαζ γχςκ)- ηαζ ζε επζπεζνδιαηζημφξ μιίθμοξ ιε ηγίνμ ηάης ημο επζπέδμο ημο EGP1
δζζ., ιε εθάπζζημ απαζημφιεκμ υνζμ εζυδςκ ηζξ EGP50
εηαη., πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ ηαζ αοημί κα επςθεθδεμφκ πνδιαημδμηήζεςκ ιε εοκμσημφξ υνμοξ.
Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακέθενε επίζδξ υηζ ημ οπμονβζηυ
ζοιαμφθζμ εκέηνζκε πνυηαζδ ηδξ αζβοπηζαηήξ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ροειζζηζηήξ Ανπήξ (FRA) πνμηεζιέκμο κα
επζηναπεί ζημ εζδζηυ Σαιείμ Πνμζηαζίαξ Δπεκδοηχκ
(Investor Protection Fund-IPF) κα αθζενχζεζ ημ 10% ηςκ
ηεθαθαίςκ ημο –ηα μπμία ακένπμκηαζ ζε EGP4 δζζ. ιε
ζημπυ ηδ ζηήνζλδ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ αβμνάξ. Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζδιείςζε επίζδξ υηζ ημ εκ θυβς Σαιείμ
εα δζαεέζεζ έςξ ηα ιέζα Απνζθίμο ημκδφθζα ζοκμθζημφ
φρμοξ EGP8 εηαη. βζα ζηήνζλδ ηςκ εβπχνζςκ πνδιαηζζηδνζαηχκ εηαζνεζχκ, δζακέιμκηαξ ζε αοηέξ επζδυιαηα
φρμοξ ιεηαλφ EGP20.000 ηαζ EGP100.000.
Σέθμξ, ιε απυθαζή ηδξ ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ Κεκηνζηή
Σνάπεγα πνμπχνδζε ζηδκ έηηαηηδ απαθμζθή ηςκ ζημζπείςκ ηςκ επζζθαθχκ μθεζθεηχκ ηςκ ηναπεγχκ (πενίπμο
8.000 εηαζνεζχκ ηαζ 100.000 ζδζςηχκ) απυ ζπεηζηέξ ανκδηζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ (“blacklists”) ηδξ Κεκηνζηήξ
Σνάπεγαξ ηαζ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ηθάδμο (i-Score),
μζ μπμίεξ ηαηαβνάθμοκ ημοξ επζζθαθείξ πεθάηεξ ηςκ ηναπεγχκ, πανέπμκηαξ ζε αοημφξ ηδ δοκαηυηδηα κα απμηηήζμοκ εη κέμο πνυζααζδ ζημ ηναπεγζηυ ζφζηδια ηαζ ηζξ
οπδνεζίεξ ημο.
Με ιζηηό πνόζδιμ δ πμνεία ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αζβύπημο εκ ιέζς ηνίζδξ ημνςκμσμύ
ημ πνχημ ήιζζο Απνζθίμο, ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αζβφπημο
αημθμφεδζε ζοβηναηδιέκα ακμδζηή πμνεία, ζε ζοκέπεζα
ηδξ «ηαείγδζδξ» ηδκ μπμία είπε οπμζηεί ζηδ δζάνηεζα ημο
Μανηίμο ελαζηίαξ ηδξ ηνίζδξ θυβς ημνςκμσμφ, πμο είπε
μδδβήζεζ ζε ιαγζηέξ πςθήζεζξ ηίηθςκ. Ο δείηηδξ EGX30
δζαηδνήεδηε πάκς απυ ημ ηαηχθθζ ηςκ 9.000 ιμκάδςκ,
πναβιαημπμζχκηαξ εθαθνά ηαεμδζηή πμνεία απυ ηζξ ανπέξ Απνζθίμο έςξ ηζξ 5/4, θεάκμκηαξ ηζξ 9.273 ιμκάδεξ,
βζα κα ηζκδεεί εκ ζοκεπεία έκημκα ακμδζηά, λεπενκχκηαξ
ηζξ 10.000 ιμκάδεξ ζηζξ 8/4 ηαζ ηθείκμκηαξ ζηζξ 10.458
ιμκάδεξ ζηζξ 14/4, ζε επίπεδα ιεζςιέκα ηαηά 25,1%
έκακηζ ηςκ ανπχκ ημο έημοξ.
ημ δεφηενμ ήιζζο Απνζθίμο, ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αζβφπημο αημθμφεδζε πμνεία ιε εκαθθαβή πηςηζηχκ ηαζ ακμδζηχκ ηάζεςκ. Ο δείηηδξ EGX30, απυ ημ επίπεδμ ηςκ
10.458 ιμκάδςκ ζηζξ 14/4, ηζκήεδηε ανπζηά ηαεμδζηά
θεάκμκηαξ ηζξ 9.801 ιμκάδεξ ζηζξ 22/4, βζα κα ακέαεζ ηαζ
πάθζ ζηδ ζοκέπεζα, ηθείκμκηαξ ζηζξ 29/4 ζηζξ 10.558 ιμκάδεξ, ζε επίπεδα ιεζςιέκα ηαηά 24,4% έκακηζ ηςκ ανπχκ ημο έημοξ.
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Η FRA εβηνίκεζ ηδκ πνώηδ ζηα αζβοπηζαηά πνμκζηά
εηαζνζηή έηδμζδ “sukuk”
Όπςξ ακέθενε ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, δ αζβοπηζαηή Υνδιαημμζημκμιζηή Ροειζζηζηή Ανπή (FRA) εκέηνζκε ηδ ζπεδζαγυιεκδ –πνχηδ ζηα
αζβοπηζαηά πνμκζηά- έηδμζδ εηαζνζημφ ζζθαιζημφ μιμθυβμο “sukuk” απυ ημ ιεβάθμ υιζθμ real estate developers
Talaat Moustafa (TMG), αλίαξ EGP2 δζζ. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ εοβαηνζηή ημο μιίθμο TMG, Arab
Company for Projects & Urban Development” δζαεέηεζ
ηα ςξ άκς ζζθαιζηά μιυθμβα ιέζς ζδζςηζηήξ ημπμεέηδζδξ (“private placement”) ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αζβφπημο.
Σα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ υηζ ηα εηαζνζηά μιυθμβα “sukuk” ηδξ TMG έπμοκ δζάνηεζα 57 ιδκχκ, ιε ηδκ
πενίμδμ ςνίιακζήξ ημοξ κα θήβεζ ζημ ηέθμξ ημο 2024,
εκχ έηαζημ αοηχκ θένεζ μκμιαζηζηή αλία EGP100. Ο
μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακέθενε υηζ ηαηά ηδκ έηδμζδ ηςκ
εηαζνζηχκ “sukuk” απυ ημκ υιζθμ Talaat Moustafa δ πνμζθμνά έπεζ οπενηαθοθεεί ηαηά 2,5 θμνέξ απυ ηδ γήηδζδ,
ιε ηνεζξ ηναηζηέξ ηνάπεγεξ κα ακηζζημζπμφκ ζημ 97,25%
ηδξ εκ θυβς γήηδζδξ.
Πενίπμο EGP92 δζζ. μζ ημπμεεηήζεζξ ζε κέμ πνμσόκ
πνμεεζιζαηώκ ηαηαεέζεςκ
Όπςξ ακέθενε ζηζξ 26 Απνζθίμο μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ
Σφπμξ, μζ δφμ ιεβαθφηενεξ ηναηζηέξ ηνάπεγεξ, National
Bank of Egypt ηαζ Banque Misr είπακ δζαεέζεζ ηαηά ηζξ
ηέζζενζξ πνχηεξ εαδμιάδεξ θακζανίζιαηυξ ημο ζηδκ
αβμνά, κέμ πνμσυκ πνμεεζιζαηχκ ηαηαεέζεςκ ζε θίνεξ,
δζάνηεζαξ εκυξ έημοξ, ιε ζηαεενυ επζηυηζμ 15%, ζοκμθζηήξ αλίαξ EGP92 δζζ. Πζμ ακαθοηζηά, δ National Bank of
Egypt είπε πνμζεθηφζεζ ημπμεεηήζεζξ ζε ηέημζμοξ πνμεεζιζαημφξ θμβανζαζιμφξ φρμοξ EGP62 δζζ. ζε πενίπμο
340.000 πεθάηεξ ηδξ, εκχ δ Banque Misr είπε πνμζεθηφζεζ ημπμεεηήζεζξ ζοκμθζημφ φρμοξ EGP30 δζζ. διεζχκεηαζ υηζ ζηζξ 22 Μανηίμο, μζ ιεβαθφηενεξ εβπχνζεξ ηνάπεγεξ πνμπχνδζακ ζε ιέηνα πνμξ απμεάννοκζδ ηςκ πεθαηχκ ημοξ απυ ημ κα επεκδφμοκ ζε πνμεεζιζαηέξ ηαηαεέζεζξ ζε δμθθάνζα, είηε ιεζχκμκηαξ ηζξ απμδυζεζξ αοηχκ, ή πνμζθένμκηαξ μζ ίδζεξ κέα πνμσυκηα πνμεεζιζαηχκ ηαηαεέζεςκ ζε εβπχνζμ κυιζζια ιε εοκμσηυ επζηυηζμ, ζε ιία πνμζπάεεζα απμηνμπήξ ηδξ ηάζδξ
«δμθθανζμπμίδζδξ» ηδξ μζημκμιίαξ.
Όπςξ ελάθθμο ζδιείςζε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, μζ δφμ
ακςηένς ιεβαθφηενεξ αζβοπηζαηέξ ηναηζηέξ ηνάπεγεξ
έπμοκ οπμαάθεζ αζηήιαηα ζηδκ Δονςπασηή Σνάπεγα Ακαζοβηνυηδζδξ & Ακάπηολδξ (EBRD) πνμηεζιέκμο κα
θάαμοκ απυ αοηήκ εκζζπφζεζξ ηςκ επζπέδςκ νεοζηυηδηάξ
ημοξ ηαηά €100 εηαη. εηάζηδ, ζημ πθαίζζμ ημο παηέημο –
φρμοξ €1 δζζ.- άιεζδξ πνδιαημδμηζηήξ αμήεεζαξ πνμξ
επζπεζνήζεζξ ηαζ ηνάπεγεξ ζηδκ Αίβοπημ ηαζ άθθεξ πχνεξ
μζ μπμίεξ έπμοκ επδνεαζηεί απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ.
Αλζόθμβδ αύλδζδ ηςκ ηαεανώκ ηενδώκ ηςκ αζβοπηζαηώκ ηναπεγώκ ημ 2019
φιθςκα ιε πνυζθαηδ έηεεζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ
Αζβφπημο (CBE), ηα ηαεανά ηένδδ ηςκ ηναπεγχκ πμο
θεζημονβμφκ ζηδκ Αίβοπημ αολήεδηακ ζηδ δζάνηεζα ημο
2019 ηαηά 18% έκακηζ ημο 2018, ακενπυιεκα ζε
EGP83,18 δζζ. ζημ ηέθμξ ημο 2019. Σα έζμδα ηςκ αζβο-
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πηζαηχκ ηναπεγχκ ακένπμκηακ ζημ ηέθμξ ημο 2019 ζε
EGP154,95 δζζ., αολδιέκα ηαηά 17,5% έκακηζ ημο 2018
(EGP131,9 δζζ.). Καηά ηα ζημζπεία ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ, ηα ζοκμθζηά ηαεανά ηένδδ ηςκ πέκηε ιεβαθφηενςκ
ηναπεγχκ πμο θεζημονβμφκ ζηδκ Αίβοπημ ακήθεακ ημ
2019 ζε EGP41,67 δζζ., ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 50,1%
ηςκ ζοκμθζηχκ ηαεανχκ ηενδχκ ημο ηθάδμο. Ακηίζημζπα, μζ δέηα ιεβαθφηενεξ εβπχνζεξ ηνάπεγεξ ζοβηέκηνςζακ ημ 2019 πμζμζηυ 70,7% ηςκ ζοκμθζηχκ ηαεανχκ
ηενδχκ ημο ηθάδμο, πναβιαημπμζχκηαξ ηαεανά ηένδδ
EGP58,79 δζζ. διεζχκεηαζ υηζ μζ μηηχ ιεβαθφηενμζ
ηναπεγζημί υιζθμζ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Αίβοπημ
είκαζ μζ National Bank of Egypt (NBE), Banque Misr,
Commercial International Bank (CIB), Banque du Caire,
QNB Alahli, Credit Agricole Egypt, Faisal Islamic Bank
of Egypt ηαζ Housing & Development Bank.
Η Κεκηνζηή Σνάπεγα παθανώκεζ ηα όνζα διενήζζςκ
ηναπεγζηώκ ακαθήρεςκ θόβς Ραιαγακζμύ
φιθςκα ιε ζπεηζηή ακαημίκςζή ηδξ ζηζξ 22/4, δ αζβοπηζαηή Κεκηνζηή Σνάπεγα παθάνςζε πνμζςνζκά ηα υνζα
διενήζζςκ ακαθήρεςκ βζα ζδζχηεξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο
ζενμφ ιήκα ημο Ραιαγακζμφ. οβηεηνζιέκα, ημ διενήζζμ
υνζμ βζα ακαθήρεζξ απυ αοηυιαηα ηναπεγζηά ιδπακήιαηα (ΑΣΜ) εα ακένπεηαζ ζε EGP20.000, εκχ βζα ακαθήρεζξ απυ ηα ηαιεία ηναπεγζηχκ ηαηαζηδιάηςκ, ημ διενήζζμ υνζμ εα ακένπεηαζ ζε EGP50.000, έκακηζ ακχηαηςκ διενήζζςκ μνίςκ ακαθήρεςκ φρμοξ EGP5.000 απυ
ΑΣΜ ηαζ EGP10.000 απυ ηναπεγζηά ηαιεία, ηα μπμία
είπακ ηαεμνζζηεί ζημ ηέθμξ Μανηίμο, ιε ζημπυ ηδκ πανειπυδζζδ ηςκ οπεναμθζηχκ ακαθήρεςκ ιεηνδηχκ απυ ηζξ
ηνάπεγεξ.
Η αζβοπηζαηή Commercial International Bank απμηηά πθεζμρδθζηό ιενίδζμ ζε ηεκοαηζηή ηνάπεγα
φιθςκα ζπεηζηή ακαημίκςζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγα
ηδξ Κέκοαξ ζηζξ 24/4, δ ιεβαθφηενδ αζβοπηζαηή ζδζςηζηή
ηνάπεγα Commercial International bank (CIB) ελαβυναζε
πθεζμρδθζηυ ιενίδζμ ζοιιεημπήξ, ηδξ ηάλεςξ ημο 51%,
ζημ ηεθάθαζμ ηδξ ηεκοαηζηήξ ηνάπεγαξ Mayfair Bank, δ
μπμία είκαζ δ ηέηανηδ ιζηνυηενδ ηνάπεγα ηδξ Κέκοαξ,
ηαηέπμκηαξ ιενίδζμ ιυθζξ 0,17% ηδξ αβμνάξ ηαζ δζαεέημκηαξ 5 οπμηαηαζηήιαηα, επζηεκηνχκεζ ςζηυζμ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ ζε εφπμνμοξ ζδζχηεξ πεθάηεξ ηαεχξ ηαζ
επζπεζνήζεζξ. φιθςκα ιε ηδκ Κεκηνζηή Σνάπεγα ηδξ
Κέκοαξ, «δ ζηναηδβζηή ηδξ αζβοπηζαηήξ CIB εα εζηζάζεζ
ηονίςξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ δοκαιζηυηδηαξ ηδξ Mayfair
Bank ηαζ ζηδκ ακάπηολδ εκηαηζηήξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ
ηςκ δφμ ηναπεγχκ ζημκ ημιέα ηςκ ειπμνζηχκ πνδιαημδμηήζεςκ, βζα ζοκαθθαβέξ ηυζμ ιεηαλφ Αζβφπημο ηαζ
Κέκοαξ, υζμ ηαζ ιε άθθεξ πχνεξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ», εκχ πανάθθδθα, «δ ηεκοαηζηή ηνάπεγα ακαιέκεηαζ
κα επςθεθδεεί απυ ηδκ ηεπκμβκςζία, ημοξ πυνμοξ ηαζ ηζξ
οπμδμιέξ ηδξ ιεβάθδξ αζβοπηζαηήξ ηνάπεγαξ». Όπςξ ακέθενακ αζβοπηζαηά μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα, ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοιθςκίαξ απυηηδζδξ πθεζμρδθζηήξ ζοιιεημπήξ, δ CIB εκέποζε ηεθάθαζα φρμοξ $35,3 εηαη. ζηδκ
ηεκοαηζηή ηνάπεγα, ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ δοκαιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηεθαθαζαηήξ επάνηεζαξ ηδξ ηεθεοηαίαξ.
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Ακεεηηζηή δ ζζμηζιία ηδξ αζβοπηζαηήξ θίναξ έκακηζ
ημο δμθθανίμο ηαζ ημο εονώ
Ονζζιέκα δζεεκή εζδδζεμβναθζηά πναηημνεία αζπμθήεδηακ ζημ ηέθμξ Απνζθίμο ιε ηδκ ακεεηηζηυηδηα ηδξ ζζμηζιίαξ ηδξ αζβοπηζαηήξ θίναξ έκακηζ ημο δμθθανίμο ηαζ ηςκ
οπμθμίπςκ ζζπονχκ δζεεκχκ κμιζζιάηςκ, πανά ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ πμο έπεζ πθήλεζ ηδκ Αίβοπημ, υπςξ ηαζ ημκ
οπυθμζπμ ηυζιμ, ελαζηίαξ ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ.
φιθςκα ιε ηζξ εηηζιήζεζξ δζεεκχκ ακαθοηχκ, δ αζβοπηζαηή θίνα είκαζ αηυιδ ακαηζιδιέκδ έκακηζ ημο δμθθανίμο
ηαηά 2% απυ ηζξ ανπέξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ, ιε ηδκ ζζμηζιία ηδξ πνμξ ηα ζζπονά κμιίζιαηα κα θαίκεηαζ πςξ είκαζ
ανηεηά ακεεηηζηή, πανά ηζξ πζέζεζξ πμο δέπεηαζ απυ ηδ
ιείςζδ ηςκ ημονζζηζηχκ εζζπνάλεςκ ηαζ ηςκ εζζενπυιεκςκ ιεηακαζηεοηζηχκ ειααζιάηςκ. φιθςκα ιε ηζξ ακςηένς εηηζιήζεζξ, δ αζβοπηζαηή θίνα είκαζ ιέπνζ ηχνα
απυ ηα εθάπζζηα εεκζηά κμιίζιαηα ακαδουιεκςκ μζημκμιζχκ πμο έπμοκ δζαηδνήζεζ ηδ εέζδ ημοξ έκακηζ ηςκ ζζπονχκ κμιζζιάηςκ. διεζχκεηαζ υηζ ζηζξ 29/4, δ ζζμηζιία ηδξ θίναξ πνμξ ημ δμθθάνζμ ακενπυηακ ζε 15,7 θίνεξ
ακά δμθθάνζμ (ηζιή αβμνάξ), έκακηζ 15,48 θζνχκ ακά δμθθάνζμ ζηζξ 23/2 ηαζ 15,97 θζνχκ ακά δμθθάνζμ ζηζξ ανπέξ
Ηακμοανίμο ηνέπμκημξ έημοξ, εκχ δ ζζμηζιία ηδξ πνμξ ημ
εονχ ακενπυηακ ζε 17,02 θίνεξ ακά εονχ (ηζιή αβμνάξ),
έκακηζ 17,86 θζνχκ ακά εονχ ζηζξ ανπέξ ημο ηνέπμκημξ
έημοξ ηαζ 16,73 θζνχκ ακά εονχ ζηζξ 20/2.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Δπζηάποκζδ νοειώκ ηαηααμθήξ ελαβςβζηώκ επζδμηήζεςκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ΙΣ
Όπςξ ακέθενε ζημ ηέθμξ Απνζθίμο μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ,
δ αζβοπηζαηή ηναηζηή Τπδνεζία Ακάπηολδξ ηδξ Σεπκμθμβίαξ Πθδνμθμνζηήξ (ITIDA) λεηίκδζε ζηζξ 16/4 ηδκ
οθμπμίδζδ ηςκ ηεθζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ ηαπεία ηαηααμθή ημκδοθίςκ άκς ηςκ EGP5 εηαη. ζε 25 εβπχνζεξ
ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ιζηνμεπζπεζνήζεζξ ημο
ηθάδμο ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζηήξ έκακηζ μθεζθυιεκςκ
απυ ημ ηνάημξ ελαβςβζηχκ επζδμηήζεςκ έημοξ 2018. διεζχκεηαζ υηζ δ ITIDA δζαεέηεζ δζηυ ηδξ πνυβναιια ελαβςβζηχκ επζδμηήζεςκ, ηδκ πανμπή απμγδιζχζεςκ ιέζς
ημο μπμίμο απμθάζζζε κα επζηαπφκεζ ιε ζημπυ ηδ ζηήνζλδ ηςκ εβπχνζςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηθάδμο ηεπκμθμβίαξ
πθδνμθμνζηήξ χζηε κα λεπενάζμοκ ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ δζεεκήξ πακδδιία ημνςκμσμφ. φιθςκα ιε ηδκ ITIDA, πνμηεναζυηδηα εα δμεεί
ζε 69 ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο, εκχ ζηδ ζοκέπεζα
εα απμγδιζςεμφκ ηαηά ζεζνά μζ ιεζαίμο ηαζ μζ ιεβάθμο
ιεβέεμοξ επζπεζνήζεζξ. Απυ ηζξ απμγδιζχζεζξ ζημ πθαίζζμ ημο εκ θυβς πνμβνάιιαημξ ακαιέκεηαζ κα επςθεθδεμφκ ζοκμθζηά 111 αζβοπηζαηέξ επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο
ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζηήξ. Σμ εκ θυβς πνυβναιια ελαβςβζηχκ επζδμηήζεςκ ηδξ ITIDA εβηαζκζάζηδηε ημ έημξ
2010, εκχ έηημηε δ Τπδνεζία έπεζ πανάζπεζ ημκδφθζα
επζδμηήζεςκ ζοκμθζημφ φρμοξ EGP350 εηαη., ζε 185
επζπεζνήζεζξ.
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Η STC ακααάθθεζ ηζξ ζοκμιζθίεξ βζα ηδκ ελαβμνά ηδξ
Vodafone Egypt
Ο δζεεκήξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακέθενε ηζξ πνχηεξ διένεξ
ημο Απνζθίμο υηζ μ ζαμοδανααζηυξ ηδθεπζημζκςκζαηυξ
πάνμπμξ Saudi Telecom (STC) έπεζ ακααάθεζ –ελαζηίαξ
ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ- ηζξ ζοκμιζθίεξ πμο
δζελάβεζ ιε ηναπεγζημφξ μιίθμοξ πνμηεζιέκμο κα ακηθήζεζ δακεζαηή πνδιαημδυηδζδ ιε ζημπυ ηδκ οθμπμίδζδ
ηδξ ζημπμφιεκδξ ελαβμνάξ ιενζδίμο 55% πμο ηαηέπεζ μ
ανεηακζηυξ υιζθμξ Vodafone ζηδκ αζβοπηζαηή εοβαηνζηή
ημο, Vodafone Egypt, έκακηζ ηζιήιαημξ πθδζίμκ ηςκ $2,4
δζζ. Θοιίγμοιε υηζ ζημ ηέθμξ Ηακμοανίμο ηνέπμκημξ
έημοξ, δ STC είπε οπμβνάρεζ ιε ηδ Vodafone ζπεηζηή ιδ
δεζιεοηζηή ζοιθςκία βζα ηδκ ςξ άκς ελαβμνά. Πάκηςξ,
υπςξ δζεοηνίκζζακ ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ ακααμθή
ηςκ ζοκμιζθζχκ ιε ηζξ ηνάπεγεξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ δζαδζηαζία ελαβμνάξ έπεζ «παβχζεζ» επ’ αυνζζημκ, ηαεχξ μ
ζαμοδανααζηυξ υιζθμξ πνμηίεεηαζ, ιυθζξ θήλεζ δ πανμφζα ηνίζδ, κα ελαζθαθίζεζ δακεζαηή πνδιαημδυηδζδ ηδξ
ηάλεςξ άκς ηςκ $2 δζζ. βζα κα πνμπςνήζεζ ζηδκ ελαβμνά
ηδξ Vodafone Egypt.
Όπςξ ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, ζηζξ 13/4 δ Saudi
Telecom ακαημίκςζε ηδκ πανάηαζδ ηδξ ζζπφμξ ηδξ ιδ
δεζιεοηζηήξ ηδξ ζοιθςκίαξ ιε ηδ Vodafone βζα αηυιδ
90 διένεξ, «ελαζηίαξ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ δοζημθζχκ, ηονίςξ ιεηαηζκήζεςκ, πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ δ πακδδιία
ημνςκμσμφ ηαζ μζ μπμίεξ δοζπεναίκμοκ ηδκ μθμηθήνςζδ
ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ελαβμνά».
Πνόβναιια ηδξ MSMEDA βζα δακεζαηή πνδιαημδόηδζδ ιζηνώκ επζπεζνήζεςκ
Ζ –οπαβυιεκδ ζημ Τπμονβείμ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξαζβοπηζαηή Τπδνεζία Ακάπηολδξ Μζηνμιεζαίςκ Δπζπεζνήζεςκ (MSMEDA) ακαημίκςζε ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο
ηδκ εηηίκδζδ έηηαηημο πνμβνάιιαημξ δακεζαηχκ πνδιαημδμηήζεςκ πνμξ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα
ακηεπελέθεμοκ ζηζξ δοζημθίεξ ηδξ πανμφζαξ, δοζιεκμφξ
μζημκμιζηήξ ζοβηονίαξ. φιθςκα ιε ζπεηζηέξ δδθχζεζξ
ηδξ ανιυδζαξ Τπμονβμφ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ, πνμηεναζυηδηα πνυηεζηαζ κα δμεεί ζε ιζηνέξ αζμιδπακζηέξ
επζπεζνήζεζξ ηαζ επζπεζνήζεζξ εκηάζεςξ ενβαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα αζηδεμφκ ηδ πμνήβδζδ ζε αοηέξ αναποπνυεεζιςκ, παιδθυημηςκ δακείςκ ιμκμεημφξ δζάνηεζαξ, αλίαξ
έςξ EGP1 εηαη., ιε ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ άιεζδξ νεοζηυηδηαξ βζα ηάθορδ ηςκ θεζημονβζηχκ ημοξ δαπακχκ
έςξ υημο θήλεζ δ πανμφζα ηνίζδ.
Έλζ Αζβύπηζμζ ιεβζζηάκεξ ιεηαλύ ηςκ 21 πθμοζζόηενςκ Ανάαςκ ημ 2020
ε πνυζθαηδ ηαηάηαλδ πθμοζζυηενςκ Ανάαςκ επζπεζνδιαηζχκ βζα ημ 2020 ηδξ βκςζηήξ δζεεκμφξ έηδμζδξ
Forbes, έλζ Αζβφπηζμζ ιεβζζηάκεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ
ιεηαλφ ηςκ 21 πθμοζζυηενςκ Ανάαςκ. οβηεηνζιέκα,
ηδκ πνχηδ εέζδ ηδξ ζπεηζηήξ ηαηάηαλδξ ηδξ Forbes ηαηέθααε μ Nassef Sawiris, εκχ αημθμφεδζακ ζηδκ ηέηανηδ εέζδ μ Mohamed Mansour, ζηδκ έηηδ μ Naguib
Sawiris, ζηδκ έαδμιδ ηαζ ηδ 13δ εέζδ μζ αδενθμί
Yasseen ηαζ Youssef Mansour, ακηίζημζπα, ηαζ ζηδ 15δ
εέζδ μ Mohamed Al Fayed.
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οιθςκία Αζβύπημο-Ιηαθίαξ βζα πνδιαημδμηήζεζξ
ηεπκμθμβζηώκ ζπμθώκ
Όπςξ ακέθενε πνυζθαηα μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, μζ Αζβφπηζμζ Τπμονβμί Γζεεκμφξ οκενβαζίαξ ηα Al Mashat ηαζ
Παζδείαξ η. Shawky οπέβναρακ ζοιθςκία ιε ημκ Πνέζαδ ηδξ Ηηαθίαξ ζημ Κάζνμ, η. Cantini, βζα ηδκ πανμπή –
απυ ηδκ ζηαθζηή ηοαένκδζδ- πνδιαημδμηήζεςκ φρμοξ
EGP40,8 εηαη. (πενίπμο $2,5 εηαη.) βζα ηδκ εκίζποζδ
πνμβνάιιαημξ ακάπηολδξ ζπμθχκ εθανιμζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδ πχνα. Σμ εκ
θυβς πνυβναιια ζημπεφεζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ ααειίδαξ ηδξ ηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Αίβοπημ, εέημκηαξ ζε
θεζημονβία δίηηομ ζπμθχκ εθανιμζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ιε
ζημπυ ηδκ «παναβςβή» ηαθά ηαηανηζζιέκςκ ηεπκδηχκ
πμο εα ιπμνμφκ κα απαζπμθδεμφκ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ
ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σμ πνυβναιια έπεζ
ζηυπμ κα πανάζπεζ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ ζε πενίπμο
130.000 ζπμοδαζηέξ ηαζ ηαηάνηζζδ ζε πενίπμο 3.000
εηπαζδεοηέξ ηαζ δζμζηδηζημφξ οπαθθήθμοξ έςξ ημ έημξ
2030. φιθςκα ιε ημκ μζημκμιζηυ Σφπμ, ημ αζβοπηζαηυ
ηνάημξ έπεζ ήδδ ζοζηήζεζ 11 ηέημζεξ ηεπκμθμβζηέξ ζπμθέξ
ζημοξ ηθάδμοξ αζμιδπακίαξ, βεςνβίαξ, ειπμνίμο ηαζ οπδνεζζχκ θζθμλεκίαξ ζε δζαθμνεηζηέξ δζμζηδηζηέξ πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, απυ ηδκ επμπή εηηίκδζδξ ημο ακςηένς
πνμβνάιιαημξ, ημ αηαδδιασηυ έημξ 2018/19. Όπςξ ακέθενακ ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ ακςηένς ζοιθςκία
ηίεεηαζ οπυ ηδκ «μιπνέθα» ημο ζηαθμ-αζβοπηζαημφ πνμβνάιιαημξ ακαπηολζαηχκ δακεζαηχκ πνδιαημδμηήζεςκ
(“debt for development swap agreement”), ζοκμθζημφ
φρμοξ €300-350 εηαη.
Η Αίβοπημξ ζδιακηζηόξ ηόιαμξ κεμθοώκ επζπεζνήζεςκ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ γώκδ Μ. Ακαημθήξ & Β.
Αθνζηήξ
φιθςκα ιε πνυζθαηδ έηεεζδ ηδξ δζεεκμφξ πθαηθυνιαξ
δζαζφκδεζδξ κεμθοχκ επζπεζνήζεςκ ιε επεκδοηέξ
“venture capital” ιε έδνα ημ Νημοιπάζ, Magnitt, ημ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ πμο πνμζθένεζ δ Αίβοπημξ βζα
κεμθοείξ επζπεζνήζεζξ είκαζ απυ ηα ηαθφηενα ζηδκ εονφηενδ γχκδ Μ. Ακαημθήξ & Β. Αθνζηήξ (ΜΔΝΑ). Καηά
ηδ Magnitt, δ Αίβοπημξ δζαηήνδζε ηαηά ημ πνχημ ηνίιδκμ ημο 2020 ηδκ πνςηζά ιεηαλφ ηςκ πςνχκ ΜΔΝΑ υζμκ
αθμνά ημκ ανζειυ ζοιθςκζχκ πνδιαημδυηδζδξ ηεπκμθμβζηχκ startups, ακηζπνμζςπεφμκηαξ πμζμζηυ 37% ημο
ζοκυθμο ζε επίπεδμ Μ. Ακαημθήξ & Β. Αθνζηήξ. Ζ
έηεεζδ ηδξ Magnitt επζζδιαίκεζ ςξ ζζπονά πθεμκεηηήιαηα πμο απμθαιαάκεζ δ Αίβοπημξ ζημκ ημιέα ηςκ κεμθοχκ επζπεζνήζεςκ, ημ ελαζνεηζηά ιεβάθμ ιέβεεμξ ηδξ
αβμνάξ ηδξ ηαζ ημ ορδθυ επίπεδμ ηδξ ζηήνζλδξ πμο πανέπεζ ημ ηνάημξ ζηδ κεμθοή επζπεζνδιαηζηυηδηα. Ζ έηεεζδ
οπμβνάιιζζε επίζδξ ηδκ πνμζέθηοζδ αλζυθμβμο επεκδοηζημφ εκδζαθένμκημξ απυ ημ ελςηενζηυ βζα ημπμεεηήζεζξ
ζε αζβοπηζαηέξ startups ζηδ δζάνηεζα ημο 2019, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 52 ζοκμθζηά επεκδοηζηέξ μκηυηδηεξ (επεκδοηζηά ηαιεία, εηαζνείεξ ηεθαθαίςκ επζπεζνδιαηζημφ ηζκδφκμο ηθπ.) πμο ζφκαρακ πνδιαημδμηζηέξ ζοιθςκίεξ ιε κεμθοείξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ Αίβοπημ, πνμένπμκηακ απυ ημ ελςηενζηυ.
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ο Πνόεδνμξ Al Sisi ακαημζκώκεζ ηδκ ακααμθή μθμηθήνςζδξ ιεβάθςκ ένβςκ
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, μ Πνυεδνμξ ηδξ Αζβφπημο η. Al Sisi
ακαημίκςζε ηδκ ακααμθή έςξ ημ 2021 ηςκ ζηυπςκ μθμηθήνςζδξ ιεβάθςκ ακαπηολζαηχκ ηαηαζηεοαζηζηχκ
ένβςκ πμο είπακ ανπζηά μνζζηεί βζα θέημξ, ελαζηίαξ ηδξ
ανκδηζηήξ ζοβηονίαξ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί θυβς ηδξ
δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. Μεηαλφ ηςκ ένβςκ
ζηναηδβζημφ παναηηήνα, δ μθμηθήνςζδ ηςκ μπμίςκ ακααθήεδηε, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιεηαζηέβαζδξ ηςκ ηναηζηχκ οπδνεζζχκ ζηδ κέα
δζμζηδηζηή πνςηεφμοζα, ηαεχξ ηαζ δ έκανλδ θεζημονβίαξ
ημο κέμο ιεβάθμο ανπαζμθμβζημφ ιμοζείμο ημο Καΐνμο
(“Grand Egyptian Museum”), πμο είπε ανπζηά πνμβναιιαηζζηεί κα οθμπμζδεμφκ δ ιεκ πνχηδ ημκ πνμζεπή Ημφκζμ, δ δε δεφηενδ θίβμ ανβυηενα, πζεακυηαηα εκηυξ ημο
ηαθμηαζνζμφ.
οκεκκμήζεζξ ηνάημοξ ιε ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ
βζα ζοκέπζζδ ηςκ ένβςκ
ε ζοκέπεζα ζοκεκκμήζεςκ ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο ιε ημκ
Τπμονβυ Οζηζζηζηήξ Ακάπηολδξ η. El Gazzar, μζ εβπχνζεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ, ανηεηέξ απυ ηζξ μπμίεξ
θεζημονβμφζακ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια ιε δζαθείρεζξ ελαζηίαξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ, ζοιθχκδζακ κα ζοκεπίζμοκ ηακμκζηά ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ζε δζάθμνα ένβα ακά
ηδκ επζηνάηεζα ηδξ πχναξ, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ
ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ένβα ηδξ κέαξ δζμζηδηζηήξ πνςηεφμοζαξ ηαζ ηδξ κέαξ πυθδξ ημο Δθ Αθαιέζκ. Δπζπθέμκ, μζ
εηπνυζςπμζ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ εηαζνεζχκ ζοιθχκδζακ ιε ημκ η. El Gazzar ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηαζ αοζηδνμπμίδζδ ηςκ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ πμο θαιαάκμοκ βζα
πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ ημκ ημνςκμσυ, εκχ
ζοιθςκήεδηε επίζδξ δ επί ηυπμο πανμοζία εηπνμζχπμο
ημο Τπμονβείμο Τβείαξ ζε υθα ηα ιεβάθα ενβμηάλζα ακά
ηδ πχνα.
Πάκηςξ, υπςξ ακέθενακ πδβέξ ηδξ ηθαδζηήξ μιμζπμκδίαξ ηαηαζηεοαζηζηχκ εηαζνεζχκ (Egyptian Federation for
Construction & Building Contractors), ανηεημί ενβάηεξ
ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηθάδμο ειθακίγμκηαζ απνυεοιμζ
κα πανάζπμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζηα ενβμηάλζα ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια, πνμθακχξ ελαζηίαξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ.
Ζ ηοαένκδζδ οπμζπέεδηε ελάθθμο ζημοξ εβπχνζμοξ ενβμθάαμοξ υηζ εα επζζπεφζεζ ηδκ ηαηααμθή ηναηζηχκ μθεζθχκ πνμξ αοημφξ, ζοκμθζημφ φρμοξ EGP3,8 δζζ.,
χζηε κα ζοκεπζζημφκ ιε απνυζημπημ νοειυ μζ ενβαζίεξ
ζηα δζάθμνα ηαηαζηεοαζηζηά projects ακά ηδ πχνα. Οζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ υηζ ήδδ έπεζ ηαηααθδεεί ζηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ ιία πνχηδ δυζδ
έκακηζ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ μθεζθχκ, εκχ ακαιεκυηακ
δ πθδνςιή ιίαξ δεφηενδξ δυζδξ πνζκ ηα ιέζα Απνζθίμο.
Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ Οζηζζηζηήξ Ακάπηολδξ η. El Gazzar ζηα ιέζα Απνζθίμο, ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ έπεζ ηαηααάθεζ ζοκμθζηά ζηζξ εβπχνζεξ
ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ ηαζ ημοξ πνμιδεεοηέξ δμιζηχκ οθζηχκ απμγδιζχζεζξ φρμοξ EGP14,47 δζζ. έκακηζ
ηςκ γδιζχκ πμο έπμοκ οπμζηεί ελαζηίαξ ημο πνμβνάιιαημξ μζημκμιζηχκ ιεηαννοειίζεςκ πμο έπεζ αημθμοεήζεζ
δ ηοαένκδζδ, ιε ζδζαίηενα εκηαηζημφξ νοειμφξ απυ ημ
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ηέθμξ ημο 2016. Καηά ημκ η. El Gazzar, ημ ςξ άκς πμζυκ
απμηεθεί ημ 83,6% ηςκ ζοκμθζηχκ απμγδιζχζεςκ –
φρμοξ EGP17,31 δζζ.- πμο υθεζθε ημ ηνάημξ ζηζξ εηαζνείεξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηθάδμο, απυ ημ Μάζμ 2018 έςξ
ημ Γεηέιανζμ 2019.
Ο Πνόεδνμξ Al Sisi εβηαζκζάγεζ κέα ιεβάθα ηαηαζηεοαζηζηά ένβα ακαημθζηά ηδξ Γζώνοβαξ μοέγ
Όπςξ ακέθενε μ εβπχνζμξ Σφπμξ, ζηζξ 22/4, εκ υρεζ ηςκ
εμνηαζιχκ βζα ηδκ εεκζηή επέηεζμ ηδξ απεθεοεένςζδξ
ημο ζκάξ (ζηζξ 25/4), μ Αζβφπηζμξ Πνυεδνμξ η. Al Sisi
εβηαζκίαζε ζεζνά κέςκ, εεκζημφ παναηηήνα, ηαηαζηεοαζηζηχκ ένβςκ, ζηδκ πενζμπή ακαημθζηά ηδξ Γζχνοβαξ
μοέγ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ η. Al Sisi εβηαζκίαζε ηαη’
ανπάξ ηδ δεφηενδ οπμεαθάζζζα ζήναββα “Ahmed Hamdi
ΗΗ” πμο ζοκδέεζ ηδ Υενζυκδζμ ζκά ιε ηδκ πυθδ ημο
μοέγ, μζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ηδξ μπμίαξ είπακ λεηζκήζεζ πνμ ηεηναεηίαξ ηαζ εηηεθέζηδηακ ζημ ιεβαθφηενμ
ιένμξ ημοξ απυ ημκ υιζθμ Petrojet, ηαεχξ επίζδξ ιεβάθδ
ιμκάδα ηαηενβαζίαξ ηαζ ακαηφηθςζδξ αβνμηζηχκ θοιάηςκ πμο ηαηαζηεφαζε ημζκμπναλία ημο πμθοεεκζημφ μιίθμο Metito ηαζ ημο ιεβάθμο αζβοπηζαημφ ηαηαζηεοαζηζημφ μιίθμο Hassan Allam, επεκδοηζημφ ηυζημοξ $100
εηαη., ζηδκ πενζμπή Al Mahsama. ε παζνεηζζιυ πμο απδφεοκε, μ Αζβφπηζμξ Πνυεδνμξ ακαθένεδηε ζηα ακαπηολζαηά ένβα, εεκζηήξ ζδιαζίαξ, πμο οθμπμζεί δ ηοαένκδζδ ζηδ Υενζυκδζμ ζκά, ζοκμθζημφ επεκδοηζημφ ηυζημοξ EGP600 δζζ. ($38,2 δζζ. ζε ηνέπμοζεξ ζζμηζιίεξ),
ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ μπμίςκ εηηεθείηαζ οπυ ηδκ εοεφκδ ηςκ ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ ημο αζβοπηζαημφ ηναημφ.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ξεηίκδζε δ θεζημονβία ηδξ δθεηηνζηήξ δζαζύκδεζδξ
Αζβύπημο-μοδάκ
Όπςξ ακέθενακ εβπχνζα αθθά ηαζ δζεεκή ιέζα εκδιένςζδξ, λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο δ θεζημονβία ηδξ
πνχηδξ θάζδξ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ δθεηηνζηχκ δζηηφςκ
Αζβφπημο ηαζ μοδάκ, ηνμθμδμηχκηαξ ημ ζμοδακζηυ δίηηομ ιε νεφια ηάζεςξ 220 KV. Ζ έκανλδ θεζημονβίαξ
ηδξ δζαζφκδεζδξ είπε ανπζηά ακαημζκςεεί πςξ εα εκενβμπμζείημ ζηζξ ανπέξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ. φιθςκα ιε
ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ ηνέπμοζα ιεηαθμνζηή δοκαιζηυηδηα ηδξ δθεηηνζηήξ δζαζφκδεζδξ ακένπεηαζ ζε 70
MW, δ μπμία ακαιέκεηαζ κα αολδεεί ζφκημια ζε 100
MW ζε δεφηενδ θάζδ, ιε ζηυπμ κα θεάζεζ επίπεδμ ζζπφμξ έςξ ηα 300 MW ή ηαζ παναπάκς -υηακ δ ζφκδεζδ
θεάζεζ ζε πθήνδ δοκαιζηυηδηα- ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ
ηδξ δεφηενδξ θάζδξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηδκ
εβηαηάζηαζδ απαναίηδημο ελμπθζζιμφ ζημ ζμοδακζηυ
δίηηομ. φιθςκα ιε ημ αζβοπηζαηυ Τπμονβείμ Ζθεηηνζζιμφ, δ κέα βναιιή πμο ζοκδέεζ ηα δθεηηνζηά δίηηοα
Αζβφπημο-μοδάκ ηυζηζζε EGP509 εηαη. ($32,5 εηαη. ιε
αάζδ ηνέπμοζεξ ζζμηζιίεξ) ηαζ δζαηνέπεζ 170 πθι., εη
ηςκ μπμίςκ ηα 100 πθι. ζηδκ Αίβοπημ. Ζ εκενβμπμίδζδ
ηδξ δθεηηνζηήξ δζαζφκδεζδξ Αζβφπημο-μοδάκ είπε ζοιθςκδεεί ιεηαλφ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηςκ δφμ πςνχκ ημ
2018, εα ιπμνμφζε δε κα είπε θεζημονβήζεζ ανηεηά κςνίηενα, ςζηυζμ ηαεοζηένδζε ηονίςξ θυβς ηδξ πμθζηζηήξ
ακαηαναπήξ ζημ μοδάκ.
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Η Αίβοπημξ ακααάθθεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο δζαβςκζζιμύ βζα ημ ένβμ δθεηηνζηήξ δζαζύκδεζδξ ιε . Ανααία
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακέθενε υηζ δ ηναηζηή εηαζνεία δζακμιήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ (EETC) ανίζηεηαζ ζε δζαδζηαζία πνμκζηήξ ιεηάεεζδξ, πζεακυηαηα ηαηά 40 έςξ 60 διένεξ, ηδξ ηαηαθδηηζηήξ πνμεεζιίαξ βζα ηδκ ηαηάεεζδ πνμζθμνχκ ζημ πθαίζζμ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ιεβάθμο ένβμο
δθεηηνζηήξ δζαζφκδεζδξ ηδξ Αζβφπημο ιε ηδ . Ανααία.
Ζ εκ θυβς ακααμθή έπεζ απμθαζζζηεί, ηαηά ηα ζπεηζηά
δδιμζζεφιαηα, θυβς ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ. ημ ηέθμξ
Φεανμοανίμο, δ EETC είπε πνμζηαθέζεζ 7 εηαζνείεξ κα
ζοιιεηάζπμοκ ζημ κέμ δζαβςκζζιυ βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο
ςξ άκς ιεβάθμο ένβμο, ζηζξ μπμίεξ ζοβηαηαθέβμκηαζ μζ
Elsewedy Electric (Αίβοπημξ), State Grid Corporation of
China (Κίκα), Kalpataru Power Transmission (Ηκδία),
Hyundai (Ν. Κμνέα), NCC Power Projects (Ηκδία), L&T
Power (Ηκδία) ηαζ KEC International (Ηκδία). Σα ζπεηζηά
δδιμζζεφιαηα ακέθενακ ηυηε υηζ δ EETC επνυηεζημ κα
δεπεεί ηζξ πνμζθμνέξ ηςκ ακςηένς εηαζνεζχκ εκηυξ πενζυδμο δζιήκμο, ιε πνμμπηζηή μζ ζοιαάζεζξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο κα έπμοκ οπμβναθεί έςξ ημ ηέθμξ Μαΐμο
2020. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ πνμδβμφιεκμξ δζαβςκζζιυξ βζα
ηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο δθεηηνζηήξ δζαζφκδεζδξ ιε ηδ .
Ανααία είπε αηονςεεί, δζυηζ δ οθμπμίδζδ ημο εκ θυβς
επεκδοηζημφ ζπεδίμο είπε ηεεεί πνμζςνζκά απυ ζαμοδανααζηήξ πθεονάξ ζε ακαιμκή, δεδμιέκςκ ηςκ ιεηααμθχκ
ζημ ζπεδζαζιυ ημο πμο πνμηάθεζε μ πνμβναιιαηζζιυξ
ημο ιεβάθμο –δζεεκμφξ ειαέθεζαξ - ακαπηολζαημφ ένβμο
“NEOM” (πνυηεζηαζ βζα ιεβάθδ αζμιδπακζηή – επζπεζνδιαηζηή γχκδ ζημκ Κυθπμ ηδξ Άηαιπα ηαζ πθδζίμκ ηδξ
Γζχνοβαξ μοέγ).
Η ηοαένκδζδ ιεζώκεζ εθαθνά ηζξ ηζιέξ δζάεεζδξ ηςκ
ηαοζίιςκ έςξ ημκ Ιμύκζμ
ηζξ 10 Απνζθίμο, δ ανιυδζα ηεπκζηή επζηνμπή πμο αζπμθείηαζ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ ηαοζίιςκ ζημ πθαίζζμ ημο ιδπακζζιμφ αοηυιαηδξ ηζιμθυβδζδξ ηαζ ακαπνμζανιμβήξ ηςκ
ηζιχκ ηςκ ηαοζίιςκ ζηδκ εζςηενζηή αβμνά απμθάζζζε
κα ιεζχζεζ εθαθνχξ ηζξ εβπχνζεξ ηζιέξ δζάεεζδξ ηςκ
ηαοζίιςκ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ, έςξ ημ ηέθμξ ημο πνμζεπμφξ Ημοκίμο. Πάκηςξ, δ επζηνμπή δεκ πνμπχνδζε ζε
δναζηζηέξ ιεζχζεζξ ηςκ ηζιχκ ηςκ ηαοζίιςκ, πανά ηδκ
πνυζθαηδ έκημκα πηςηζηή πμνεία ηςκ δζεεκχκ ηζιχκ
πεηνεθαίμο, αζηζμθμβχκηαξ ηδκ ςξ άκς απυθαζή ηδξ ιε
ημ ζηεπηζηυ υηζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ πηχζδξ ηςκ δζεεκχκ
πεηνεθασηχκ ηζιχκ είκαζ πνμζςνζκυ. Έηζζ, δ ηζιή ηδξ
αεκγίκδξ 95 μηηακίςκ ακένπεηαζ πθέμκ ζηζξ EGP8,50 ακά
θίηνμ (απυ EGP8,75 ακά θίηνμ), δ ηζιή ηδξ αεκγίκδξ 92
μηηακίςκ ζηζξ EGP7,50 ακά θίηνμ (απυ EGP7,75 ακά
θίηνμ) ηαζ δ ηζιή ηδξ αεκγίκδξ 80 μηηακίςκ ζηζξ EGP6,25
ακά θίηνμ (απυ EGP6,50 ακά θίηνμ), εκχ δ ηζιή ημο ιαγμφη βζα αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ ηαεμνίζηδηε ζε
EGP3.900 ακά ηυκμ (απυ 4.250 ακά ηυκμ). Οζ εβπχνζεξ
ηζιέξ δζάεεζδξ υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ πεηνεθασηχκ πνμσυκηςκ δζαηδνήεδηακ ζηαεενέξ. φιθςκα ιε ηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ επζηνμπήξ, «δ απυθαζδ βζα ιείςζδ ηςκ εβπχνζςκ ηζιχκ δζάεεζδξ ηςκ ηαοζίιςκ εθήθεδ ιε αάζδ ηζξ
άκεο πνμδβμοιέκμο ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ πεηνεθαίμο, ηαεχξ ηαζ ημκ μζημκμιζηυ ακηί-
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ηηοπμ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ ζε ημπζηυ, αθ- μπμίμ δζαεέηεζ παναβςβζηή ζζπφ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 550
θά ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ».
MW. διεζχκεηαζ υηζ ημ αζμθζηυ πάνημ ζηδ Zafarana
είπε ηαηαζηεοαζηεί ζε μηηχ θάζεζξ, ιεηαλφ ημο 2000 ηαζ
Γμηζιαζηζηή έκανλδ θεζημονβίαξ κέαξ δθζαηήξ ιμκά- ημο 2010 ηαζ απμηεθεί ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ αζμθζηυ
δαξ ζημ Kom Ombo ημο Αζμοάκ
πάνημ ζηδκ Ακαημθζηή Αθνζηή, ιεηά ημ ιεβάθμ αζμθζηυ
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ αζβοπηζαηή Ανπή Ακακεχζζιςκ πάνημ πμο είπε εβηαζκζαζηεί ημ ηαθμηαίνζ 2018 ζηδκ πεΠδβχκ Δκένβεζαξ (NREA) ακαημίκςζε ηδ δμηζιαζηζηή νζμπή Gabal El-Zayt, ζηζξ αηηέξ ηδξ Δνοενάξ Θάθαζζαξ,
έκανλδ θεζημονβίαξ κέαξ θςημαμθηασηήξ ιμκάδαξ πανα- πμο πενζθαιαάκεζ 300 ακειμβεκκήηνζεξ ζοκμθζηήξ ζζπφμξ
βςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, παναβςβζηήξ ζζπφμξ 26 580 MW.
MW, ζηδκ πενζμπή Kom Ombo ημο Αζμοάκ, ζηδκ Άκς
Αίβοπημ, επεκδοηζημφ ηυζημοξ EGP350 εηαη. ($22,3 Η General Electric μθμηθήνςζε εβηαηάζηαζδ ηέεηαη. ιε αάζδ ηνέπμοζεξ ζζμηζιίεξ). Θοιίγμοιε υηζ δ κηνμο εθέβπμο ζημ δθζαηό πάνημ Benban
NREA είπε οπμβνάρεζ ημ 2018 ζφιααζδ αλίαξ €20 εηαη. Όπςξ ακέθενε ζηα ιέζα Απνζθίμο μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ,
ιε ημ ιεβάθμ ζζπακζηυ εκενβεζαηυ υιζθμ TSK, βζα ηδκ μ αιενζηακζηυξ υιζθμξ General Electric μθμηθήνςζε
ηαηαζηεοή ηδξ ςξ άκς δθζαηήξ ιμκάδαξ. διεζχκεηαζ πνυζθαηα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ εβηαηάζηαζδ ηέκηνμο ευηζ ημ ένβμ πνδιαημδμηήεδηε απυ ηδ βαθθζηή οπδνεζία θέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ εκενβεζαηχκ εβηαηαακαπηολζαηήξ ζοκενβαζίαξ (AFD), ιέζς δακείμο ιε εο- ζηάζεςκ ζημ κέμ ιεβάθμ δθζαηυ ζοβηνυηδια ημο Benκμσημφξ υνμοξ πνμξ ηδκ Αίβοπημ, φρμοξ €40 εηαη., ημ ban, ζηδκ πενζθένεζα ημο Αζμοάκ ζηδκ Άκς Αίβοπημ.
μπμίμ πνδιαημδμηεί επίζδξ άθθα projects ακακεχζζιςκ Με ηδκ εοηαζνία, ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ υηζ
πδβχκ εκένβεζαξ ζηδ πχνα.
δ επίζδιδ εβηαζκίαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο εκ θυβς δθζαημφ ζοβηνμηήιαημξ, δ μπμία ήηακ ανπζηά πνμβναιιαηζΑζβοπηζμ-ειζναηζκή επεκδοηζηή ζοκενβαζία ζηδκ Α- ζιέκδ βζα ημκ Απνίθζμ, έπεζ ακααθδεεί ιε πνμμπηζηή κα
θνζηή
πναβιαημπμζδεεί ζηδ δζάνηεζα ημο ηνίημο ηνζιήκμο ηνέφιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο, πμκημξ, ελαζηίαξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ.
μζ υιζθμζ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ Infinity Energy
(Αίβοπημξ) ηαζ Masdar (ΖΑΔ) ζπεδζάγμοκ κα επεκδφζμοκ Ο όιζθμξ Pharos Energy απμζύνεζ ημ εκδζαθένμκ ημο
απυ ημζκμφ ηεθάθαζα ζοκμθζημφ φρμοξ $750 εηαη. ζε βζα αζβοπηζαηά ημζηάζιαηα ηδξ Shell
οθμπμίδζδ εκενβεζαηχκ ένβςκ απυ ηαεανέξ ηαζ ακακεχ- Όπςξ ακέθενε ζηα ιέζα Απνζθίμο μ ηθαδζηυξ Σφπμξ, μ
ζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, ηυζμ ζηδκ Αίβοπημ, υζμ ηαζ ζε εδνεφςκ ζημ Λμκδίκμ εκενβεζαηυξ υιζθμξ Pharos Enerάθθεξ αθνζηακζηέξ πχνεξ. διεζχκεηαζ υηζ μζ δφμ υιζθμζ gy, μ μπμίμξ είπε οπμαάθεζ πνμζθμνά ιαγί ιε –ιεηαλφ
έπμοκ ζοζηήζεζ ημζκμπναλία ζηζξ ανπέξ ημο ηνέπμκημξ άθθςκ- ημκ αιενζηακζηυ πεηνεθασηυ υιζθμ Apache, ημ
έημοξ ιε ηδκ επςκοιία Infinity Power, εκχ απυ ημκ Ηα- ανεηακζηυ Cairn Energy, ηαεχξ ηαζ ημοξ εδνεφμκηεξ
κμοάνζμ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ αζβοπηζαηήξ Infinity Energy ζηδκ Αίβοπημ μιίθμοξ Apex International Energy ηαζ
ιεηέπεζ ηαηά 20% ηαζ δ Δονςπασηή Σνάπεγα Ακαζο- Cheiron, βζα ηδκ ελαβμνά ηςκ πενζαίςκ ημζηαζιάηςκ
βηνυηδζδξ & Ακάπηολδξ (EBRD), επεκδφμκηαξ ηεθάθαζ- πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο ηδξ Royal Dutch Shell
α φρμοξ $60 εηαη., ιε ζημπυ ηδκ οθμπμίδζδ projects α- ζηδκ Αίβοπημ, απέζονε ηεθζηά ημ εκδζαθένμκ ημο, ελαζκάπηολδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ, δζακμιήξ δθεηηνζηήξ ε- ηίαξ ηδξ πνυζθαηδξ «ηαηάννεοζδξ» ηςκ δζεεκχκ ηζιχκ
κένβεζαξ, ηαεχξ ηαζ δδιζμονβίαξ ζηαειχκ ακεθμδζαζιμφ ημο πεηνεθαίμο. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ Phaδθεηηνμηίκδηςκ μπδιάηςκ.
ros Energy ιεηείπε ζηδ ζπεηζηή δδιμπναζία βζα ηδκ αβμνά ηςκ πενζαίςκ ημζηαζιάηςκ ηδξ Shell ζε ημζκμπναλία
Γδιμζζεύιαηα πενί ζύκδεζδξ ιεβάθμο αζμθζημύ πάν- ιε ημοξ μιίθμοξ Cheiron ηαζ Cairn Energy. φιθςκα
ημο ζημκ ηόθπμ μοέγ ιε ημ δίηηομ
ελάθθμο ιε ηθαδζηέξ πδβέξ, εεςνείηαζ πενίπμο αέααζμ
ηα ιέζα Απνζθίμο, μ εβπχνζμξ ηθαδζηυξ Σφπμξ ακαθέν- υηζ μζ θμζπέξ εηαζνείεξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ πνμζθμνέξ
εδηε ζε πνυζθαηδ ζφκδεζδ ιεβάθμο αζμθζημφ πάνημο βζα ηδκ απυηηδζδ ηςκ εκ θυβς ημζηαζιάηςκ ηδξ Shell,
ζηδκ πενζμπή ημο ηυθπμο μοέγ ιε ημ εεκζηυ δθεηηνζηυ πνυηεζηαζ κα ακαεεςνήζμοκ πνμξ ηα ηάης ηζξ αλίεξ ηςκ
δίηηομ. Σα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, πμο επζηαθμφκηαζ πδ- πνμζθμνχκ ημοξ, δεδμιέκδξ ηδξ δναιαηζηήξ πηχζδξ ηςκ
βέξ ημο αζβοπηζαημφ Τπμονβείμο Ζθεηηνζζιμφ, ακαθένμ- ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο.
κηαζ –πςνίξ ςζηυζμ κα δζαεέημοκ επζαεααζςιέκεξ πθδνμ- Θοιίγμοιε υηζ μ υιζθμξ Shell έπεζ ελαββείθεζ απυ ημκ
θμνίεξ- ζε –ηαηά πάζα πζεακυηδηα- έκανλδ θεζημονβίαξ, Οηηχανζμ 2019 υηζ πνμηίεεηαζ κα πςθήζεζ ηα δζηαζχιαιε ηδ ιέεμδμ “Build – Own – Operate” (BOO), ημο πάν- ηα πμο δζαεέηεζ βζα ένεοκα ηαζ αλζμπμίδζδ ημζηαζιάηςκ
ημο παναβςβήξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ πενζμπή West ζηδ Γοηζηή Ένδιμ, ιε ζημπυ κα επζηεκηνςεεί ζηδκ επέBakr ζημκ ηυθπμ μοέγ, δοκαιζηυηδηαξ 250 MW ηαζ ηηαζδ ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ημο ακάπηολδξ οπενάηηζςκ
επεκδοηζημφ ηυζημοξ $350 εηαη., πμο ακαιεκυηακ κα ημζηαζιάηςκ θοζζημφ αενίμο ζηδκ Αίβοπημ. διεζςηέμκ
μθμηθδνςεεί ημ 2021, ημ μπμίμ δζαπεζνίγεηαζ μ -εδνεφςκ υηζ δ Shell δζαεέηεζ ζήιενα ιενίδζα ζε 19 ζοιαάζεζξ
ζημ Άιζηενκηαι- δζεεκήξ επεκδοηζηυξ υιζθμξ ζε εκενβεζ- ακάπηολδξ ημζηαζιάηςκ πεηνεθαίμο & θοζζημφ αενίμο
αηά ένβα ζηδκ Αθνζηή, Lekela Power.
ζηδ Γοηζηή Ένδιμ. Ο υιζθμξ Shell έπεζ ακαεέζεζ ηδκ
Δπζπθέμκ, μ ηθαδζηυξ Σφπμξ ακαθένεδηε ζε δδθχζεζξ πχθδζδ ηςκ ςξ άκς ιενζδίςκ ζηδ δζεεκή επεκδοηζηή
ορδθυααειμο ζηεθέπμοξ ημο Τπμονβείμο Ζθεηηνζζιμφ ηνάπεγα Citigroup, πνμζδμηχκηαξ κα ακηθήζεζ έζμδα
ζπεηζηά ιε επζηείιεκδ –ημ έημξ 2021- θήλδ θεζημονβίαξ ζοκμθζημφ φρμοξ πενίπμο $1 δζζ.
ημο επί εζημζαεηία θεζημονβμφκημξ ιζηνμφ αζμθζημφ πάνημο ζηδκ πενζμπή Zafarana, επίζδξ ζημκ ηυθπμ μοέγ, ημ
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Η Αίβοπημξ ακαημίκςζε ηδκ έκανλδ παναβςβήξ από
δύμ κέα θνέαηα ζηδ Μεζόβεζμ
ημ ηέθμξ Απνζθίμο, ημ αζβοπηζαηυ Τπμονβείμ Πεηνεθαίμο ακαημίκςζε υηζ έπεζ λεηζκήζεζ δ παναβςβή θοζζημφ
αενίμο απυ δφμ κέα θνέαηα, ζε ααεζά φδαηα οπενάηηζςκ
ημζηαζιάηςκ ζηζξ ιεζμβεζαηέξ αηηέξ ηδξ πχναξ, ζοκμθζηήξ διενήζζαξ παναβςβζηήξ δοκαιζηυηδηαξ 390 εηαη.
η.π. αενίμο ηαζ 1.400 αανεθζχκ ζοιποηκςιάηςκ αενίμο.
φιθςκα ιε ημ ζπεηζηυ ακαημζκςεέκ, ημ πνχημ θνέαν
ανίζηεηαζ ζε αάεμξ 5.300 ιέηνςκ ζηδκ πενζμπή ημο βζβακηζαίμο οπενάηηζμο ημζηάζιαημξ Zohr (Zohr-17) ηαζ απμηεθεί ημ 15μ θνέαν ημο εκ θυβς ημζηάζιαημξ πμο ηίεεηαζ ζε θεζημονβία, εκχ ζηδκ πανμφζα θάζδ ηαηααάθθμκηαζ εκηαηζηέξ πνμζπάεεζεξ κα θεάζεζ βνήβμνα δ παναβςβζηή ημο δοκαιζηυηδηα ζημ ιέβζζημ πνμζδμηχιεκμ
επίπεδμ ηςκ 250 εηαη. η.π. διενδζίςξ.
Δπζπθέμκ, ακαημζκχεδηε υηζ μ υιζθμξ Petrobel, πμο απμηεθεί ημζκμπναλία ηδξ ζηαθζηήξ ΔΝΗ ηαζ ηδξ αζβοπηζαηήξ
ηναηζηήξ εηαζνείαξ πεηνεθαίμο (EGPC) έπεζ λεηζκήζεζ
ηδκ παναβςβή απυ έκα αηυιδ θνέαν ημο ημζηάζιαημξ
Baltim South West (BSW-7), ζημ ακαημθζηυ Γέθηα ημο
Νείθμο, ημ μπμίμ δζαεέηεζ ιέβζζηδ δοκαιζηυηδηα 140
εηαη. η.π. αενίμο ηαζ 1.300 αανεθζχκ ζοιποηκςιάηςκ
διενδζίςξ. Καηά ηα ζπεηζηά ηθαδζηά δδιμζζεφιαηα, δ
διενήζζα παναβςβή απυ ημ ημίηαζια Baltim South
West, πμο ακαηαθφθεδηε απυ ηδκ ΔΝΗ ημ έημξ 2016,
δζαεέηεζ εηηζιχιεκα απμεέιαηα 1 ηνζζ. η.π. αενίμο ηαζ δ
ακάπηολή ημο λεηίκδζε ιε εκηαηζημφξ νοειμφξ ζηδ δζάνηεζα ημο 2019, έθεαζε πμθφ βνήβμνα ημ επίπεδμ ηςκ 500
εηαη. η.π. διενδζίςξ, ακηθχκηαξ ιάθζζηα θοζζηυ αένζμ
απυ ηέζζενα ιυθζξ θνέαηα, ακηί έλζ πμο είπακ ζπεδζαζηεί
ανπζηά. διεζχκεηαζ υηζ δ ΔΝΗ ηαηέπεζ –ζε ημζκμπναλία
ιε ηδκ ηναηζηή εηαζνεία πεηνεθαίμο, EGPC- ημ 50% ηςκ
δζηαζςιάηςκ ηδξ πενζμπήξ παναπχνδζδξ ημο κμηίμο
Baltim, εκχ ημ οπυθμζπμ 50% ηαηέπεζ μ υιζθμξ British
Petroleum (BP), ηα δε θνέαηα ζημ εκ θυβς ημίηαζια
έπμοκ δζακμζπεεί απυ ηδκ Petrobel.

Μάνηζμ ιε ηδκ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ πνμέαθεπε υηζ δ
Naturgy εα εβηαηέθεζπε ηδκ ημζκμπναλία Union Fenosa
Gas, θαιαάκμκηαξ απμγδιζχζεζξ φρμοξ $600 εηαη.
έκακηζ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ Union Fenosa
εηηυξ Αζβφπημο, ηαεχξ ηαζ ημο ιενζδίμο ηδξ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ ιμκάδαξ οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο ηδξ Γαιζέηηδξ. διεζχκεηαζ υηζ δ Union Fenosa Gas ηαηέπεζ ςξ
ζήιενα ιενίδζμ 80% ημο μιίθμο πμο δζαπεζνίγεηαζ ηδ
ιμκάδα ηδξ Γαιζέηηδξ, SEGAS, εκχ ημ οπυθμζπμ 20%
ηαηέπμοκ μζ αζβοπηζαημί ηναηζημί υιζθμζ θοζζημφ αενίμο
(EGAS) ηαζ πεηνεθαίμο (EGPC). Σμ ιενίδζμ ηδξ Naturgy
επνυηεζημ κα ιεηααζααζηεί ζημοξ οπμθμίπμοξ ιεηυπμοξ
ηδξ ιμκάδαξ LNG ηδξ Γαιζέηηδξ, ιε απμηέθεζια, ιεηά
ηδκ απμπχνδζδ ηδξ Naturgy, δ ΔΝΗ κα ηαηέπεζ ιενίδζμ
50%, δ EGAS 40% ηαζ δ EGPC 10%.
Καηυπζκ ηδξ οπακαπχνδζδξ ηδξ Naturgy απυ ηδκ ακςηένς ζοιθςκία, δ επακαθεζημονβία ηδξ ιμκάδαξ LNG ηδξ
Γαιζέηηδξ, δ μπμία παναιέκεζ ηθεζζηή απυ ημ ηέθμξ ημο
2012 ηαζ ακαιεκυηακ κα λεηζκήζεζ έςξ ημκ Ημφκζμ ηνέπμκημξ έημοξ, ανπίγμκηαξ ιάθζζηα ηζξ ελαβςβέξ θοζζημφ
αενίμο εκηυξ ημο 2020 απυ ημκ υιζθμ ΔΝΗ, ιάθθμκ απμιαηνφκεηαζ πνμξ ηάπμζμ ααέααζμ ιεθθμκηζηυ πνμκζηυ
ζδιείμ. διεζχκεηαζ υηζ ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ ανζζηυηακ
απυ ημ 2014 ζε δζηαζηζηή δζαιάπδ ιε ημκ ζζπακζηυ
υιζθμ, μ μπμίμξ είπε αλζχζεζ απμγδιζχζεζξ φρμοξ $8 δζζ.
θυβς ηδξ δζαημπήξ ημο εθμδζαζιμφ ηδξ ιμκάδαξ ηδξ Γαιζέηηδξ ιε θοζζηυ αένζμ απυ ημ ηνάημξ. Σμ δζεεκέξ δζαζηδηζηυ δζηαζηήνζμ ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ (ICSID)
είπε επζδζηάζεζ ημ έημξ 2018 απμγδιίςζδ ημο ζζπακζημφ
μιίθμο απυ ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ ιε ημ πμζυκ ηςκ $2,01
δζζ., ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηυηςκ. φιθςκα ιε ζπεηζηέξ ακαθμνέξ ημο εβπχνζμο μζημκμιζημφ Σφπμο, δ
Naturgy ηαηά πάζα πζεακυηδηα εβείνεζ ημ γήηδια ηδξ
ηαηααμθήξ ζε αοηήκ ηδξ επζδζηαζεείζαξ απμγδιίςζδξ,
ηθαδζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ ςζηυζμ υηζ μ ζζπακζηυξ
υιζθμξ παναιέκεζ ακμζηηυξ ζε θζθζηή δζεοεέηδζδ ηδξ
δζαθμνάξ ιε ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ.

Απμιαηνύκεηαζ δ πνμμπηζηή επακέκανλδξ θεζημονβίαξ
ηδξ ιμκάδαξ οβνμπμίδζδξ ηδξ Γαιζέηηδξ
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο,
ηαηέπεζε ηεθζηά δ ζοιθςκία πμο είπε ακαημζκςεεί ζηζξ
ανπέξ Μανηίμο ιεηαλφ ημο ζηαθζημφ εκενβεζαημφ μιίθμο
ΔΝΗ, ημο Ηζπακμφ εηαίνμο ηδξ ημζκμπναλίαξ Union Fenosa Gas – UFG πμο ιεηέπεζ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ ιμκάδαξ
οβνμπμίδζδξ θοζζημφ αενίμο ηδξ Γαιζέηηδξ, Naturgy,
ηαζ ηδξ αζβοπηζαηήξ ηοαένκδζδξ, ιε ζημπυ ηδκ επίθοζδ
ηςκ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνχκ ηαζ ηδκ επακαθεζημονβία ηδξ
ιμκάδαξ. Ωξ ααζζηή αζηία βζα ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ εκ
θυβς ζοιθςκίαξ ακαθένεδηε απυ ημκ ηθαδζηυ Σφπμ δ
οπακαπχνδζδ ημο ζζπακζημφ μιίθμο Naturgy, μ μπμίμξ
ζζπονίζηδηε υηζ ανηεημί απυ ημοξ υνμοξ πμο είπακ ηεεεί
ζηδ ζοιθςκία πμο ακαημζκχεδηε ημ Μάνηζμ δεκ έπμοκ
ιέπνζ ηχνα ηδνδεεί. Δπζπθέμκ, μ ηθαδζηυξ Σφπμξ ακέθενε υηζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ ζοιθςκίαξ
έπμοκ δζαδναιαηίζεζ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ δ δζεεκήξ πακδδιία ημνςκμσμφ ηαζ μζ πενζμνζζιμί πμο αοηή έπεζ επζαάθεζ ζηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ
επζπεζνήζεςκ, πμο έπμοκ ειπμδίζεζ έςξ ηχνα ηδκ επακέκανλδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ ηδξ Γαιζέηηδξ. Θοιίγμοιε υηζ δ ζοιθςκία πμο ακαημζκχεδηε ημκ πεναζιέκμ

ΔΜΠΟΡΙΟ
Η Αίβοπημξ ιεηαλύ 18 πςνώκ οπό αιενζηακζηή
ένεοκα anti-dumping
φιθςκα ιε ακαθμνέξ δζεεκχκ εζδδζεμβναθζηχκ πναηημνείςκ, δ Αίβοπημξ ζοβηαηαθέβεηαζ ιεηαλφ 18 ζοκμθζηά πςνχκ, μζ μπμίεξ έπμοκ οπμαθδεεί ζε ένεοκα ηδξ αιενζηακζηήξ Γζμίηδζδξ βζα εθανιμβή πμθζηζηχκ dumping
ηζιχκ ζε πνμσυκηα αθμοιζκίμο ηα μπμία ελάβμοκ πνμξ ηζξ
ΖΠΑ. οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ημ δζεεκέξ εζδδζεμβναθζηυ πναηημνείμ Reuters, ημ αιενζηακζηυ Τπμονβείμ
Διπμνίμο έπεζ λεηζκήζεζ ζπεηζηή ένεοκα anti-dumping
βζα 18 ζοκμθζηά πχνεξ, ηαεχξ ηαζ πανάθθδθδ ένεοκα βζα
αεέιζηεξ ηναηζηέξ εκζζπφζεζξ ζηζξ ελαβςβέξ πνμσυκηςκ
αθμοιζκίμο απυ 4 ιεηαλφ ηςκ ακςηένς πςνχκ. Σα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα δεκ ηαημκμιάγμοκ ηδκ Αίβοπημ, ςζηυζμ ακαθένμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ αοηή πενζθαιαάκεηαζ ζε
ηαηάθμβμ 18 πςνχκ πμο ηαηδβμνμφκηαζ βζα οζμεέηδζδ
πναηηζηχκ dumping ζηζξ ελαβςβέξ θφθθςκ αθμοιζκίμο,
ζημ πθαίζζμ επίζδιδξ ηαηαββεθίαξ ημο ηθαδζημφ ζοκδέζιμο ηδξ αιενζηακζηήξ αζμιδπακίαξ αθμοιζκίμο.
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Αζβοπηζμ-αναγζθζακέξ ζοιθςκίεξ βζα εηαηένςεεκ ελαβςβέξ αβνμηζηώκ πνμσόκηςκ
Όπςξ ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο,
πμθφ πνυζθαηα δ οπδνεζία ηανακηίκαξ ημο αζβοπηζαημφ
Τπμονβείμο Γεςνβίαξ μθμηθήνςζε ιε επζηοπία δζαπναβιαηεφζεζξ ιε ηζξ αναγζθζακέξ Ανπέξ, χζηε κα ιπμνεί πθέμκ δ Αίβοπημξ κα ελάβεζ εζπενζδμεζδή ζηδκ εκ θυβς πχνα ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, μζ ζοκμιζθίεξ ηςκ δφμ πθεονχκ είπακ λεηζκήζεζ ημ
επηέιανζμ 2019. φιθςκα ιε ζημζπεία ημο αζβοπηζαημφ
Τπμονβείμο Γεςνβίαξ, μζ ζοκμθζηέξ ελαβςβέξ ηδξ πχναξ
ζε εζπενζδμεζδή ηαηά ημοξ πνχημοξ 11 ιήκεξ ημο 2019
ακήθεακ ζε 5,1 εηαη. ηυκμοξ.
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ οπδνεζία ηηδκζαηνζηχκ εθέβπςκ
ημο αζβοπηζαημφ Τπμονβείμο Γεςνβίαξ εκέηνζκε ηαζ δζαπίζηεοζε πνυζθαηα 42 Βναγζθζακμφξ ελαβςβείξ ηνέαημξ
αμμεζδχκ ηαζ πμοθενζηχκ, χζηε αοημί κα ιπμνμφκ κα
ελάβμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ ζηδκ Αίβοπημ, έπεζηα απυ 4
ιήκεξ δζαπναβιαηεφζεςκ. Δπζπθέμκ, δ ςξ άκς αζβοπηζαηή οπδνεζία ακακέςζε ηζξ δζαπζζηεφζεζξ 95 αηυιδ ελαβςβέςκ ηέημζςκ πνμσυκηςκ, ιε ζημπυ ηδ δζεφνοκζδ ημο
ανζειμφ πνμιδεεοηχκ ηδξ πχναξ ζε ηνέαηα, έκεηα δζάποηςκ θυαςκ –ζε παβηυζιζμ επίπεδμ- πενί εκδεπυιεκςκ
εθθείρεςκ ζηδκ ηνμθμδμζία ηςκ πςνχκ ιε ααζζηά ηνυθζια. διεζχκεηαζ υηζ δ Αίβοπημξ ελανηάηαζ ζε ζδιακηζηυηαημ ααειυ απυ ηζξ εζζαβςβέξ ηονίςξ αμείμο ηνέαημξ
απυ ηδ Βναγζθία, ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδκ ηνίηδ εέζδ ιεηαλφ ηςκ ημνοθαίςκ παβημζιίςξ εζζαβςβέςκ αναγζθζακχκ
ηνεάηςκ αμμεζδχκ ημ 2019.
Δπζαμθή από ηδκ Δ.Δ. δαζιώκ anti-dumping πεκηαεημύξ δζάνηεζαξ ζε αζβοπηζαηά πνμσόκηα fiberglass
ηζξ ανπέξ Απνζθίμο, δ Δ.Δ. επέααθε δαζιμφξ antidumping πεκηαεημφξ δζάνηεζαξ, ηδξ ηάλεςξ ημο 20%, ζε
πνμσυκηα οθαζιάηςκ απυ ίκεξ βοαθζμφ (“fiberglass”) ηα
μπμία πανάβμκηαζ ζηδκ Αίβοπημ ηαζ ελάβμκηαζ ζηζξ εονςπασηέξ πχνεξ. φιθςκα ιε ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, μζ
εκ θυβς δαζιμί anti-dumping, πμο ηέεδηακ ζε ζζπφ ζηζξ
7/4, ήθεακ ςξ απμηέθεζια ζπεηζηήξ ένεοκαξ πμο είπε
λεηζκήζεζ δ Δον. Δπζηνμπή ημ Φεανμοάνζμ 2019. Όπςξ
ζδιείςζακ ζπεηζηά μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα, δ Δ.Δ.
επέααθε ηαοηυπνμκα αηυιδ ορδθυηενμοξ δαζιμφξ antidumping, πμο θεάκμοκ έςξ ηαζ πθδζίμκ ημο 100% ζε
ακηίζημζπα πνμσυκηα ηζκεγζηήξ πνμέθεοζδξ. Δπζπθέμκ,
ζδιεζχκεηαζ υηζ δ Δ.Δ. δζελάβεζ πανάθθδθα δεφηενδ
ένεοκα, πενί αεέιζηςκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ, ζπεηζηά ιε
επζδμηήζεζξ, ηυζμ ημο ηζκεγζημφ υζμ ηαζ ημο αζβοπηζαημφ
ηνάημοξ, πνμξ ηαηαζηεοαζηέξ-ελαβςβείξ πνμσυκηςκ εκζζπφζεςκ απυ ίκεξ βοαθζμφ (“glass fiber reinforcements”),
έπμκηαξ ήδδ επζαάθεζ, ζηδ δζάνηεζα ημο Μανηίμο, πνμζςνζκυ δαζιυ φρμοξ 8,7%, μ μπμίμξ είκαζ πζεακυ κα ηαηαζηεί πεκηαεημφξ δζάνηεζαξ απυ ημκ πνμζεπή Ημφθζμ,
μπυηε ακαιέκεηαζ κα μθμηθδνςεεί δ ζπεηζηή ένεοκα.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ ακςηένς ένεοκεξ ηδξ Δον. Δπζηνμπήξ πονμδμηήεδηακ απυ ηαηαββεθίεξ εονςπασηχκ αζμιδπακζχκ ημο ηθάδμο βοαθζμφ, υηζ μ ηζκεγζηυξ υιζθμξ Jushi,
μ μπμίμξ απμθαιαάκεζ ηζκεγζηχκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ,
έπεζ δδιζμονβήζεζ παναβςβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ Οζημκμιζηή Εχκδ μοέγ απυ ημ έημξ 2012 ηαζ ηζξ έπεζ επεηηείκεζ απυ ημ έημξ 2016, ιε ζηυπμ κα επςθεθδεεί ηδξ
ζοιθςκίαξ ζφκδεζδξ Δ.Δ.-Αζβφπημο ηαζ κα ελάβεζ ηα
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αζβοπηζαηά πνμσυκηα ημο ζηδκ Δονχπδ ζε ηζιέξ πμθφ
παιδθυηενεξ εηείκςκ ημο ακηαβςκζζιμφ, έπεζ πνμηαθέζεζ «μοζζχδεζξ γδιίεξ» ζημκ ακηίζημζπμ εονςπασηυ ηθάδμ, ελαζηίαξ ημο υηζ επςθεθείηαζ ηαζ πνυζεεηςκ ελαβςβζηχκ ηζκήηνςκ πμο ημο πμνδβμφκηαζ απυ ημ αζβοπηζαηυ
ηνάημξ, ζοβηεηνζιέκα δζα ηδξ απαθθαβήξ ημο απυ ηδκ
οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ ΦΠΑ ηαζ δαζιχκ ζηζξ εζζαβςβέξ
πνχηςκ οθχκ. Θοιίγμοιε υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπηζηή
ηςκ εονςπασηχκ Ανπχκ, μζ ένεοκεξ anti-dumping ηαζ
αεέιζηςκ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ ηαηά ηζκεγζηχκ μιίθςκ
πμο πανάβμοκ ζηδκ Αίβοπημ ηαζ ελάβμοκ ζηδκ Δ.Δ., ηνίκεηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζεμφκ -βζα πνχηδ θμνά ζηα πνμκζηά- μζ αεέιζηεξ ηζκεγζηέξ πναηηζηέξ πανμπήξ ηναηζηχκ εκζζπφζεςκ πνμξ ηζκεγζηχκ ζοιθενυκηςκ εηαζνείεξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ
εηηυξ ηζκεγζηήξ επζηνάηεζαξ.
Άκμδμξ ηςκ εβπώνζςκ πςθήζεςκ μπδιάηςκ ημ Φεανμοάνζμ 2020
φιθςκα ιε πνυζθαηα ζημζπεία ημο αζβοπηζαημφ ζοκδέζιμο αοημηζκδημαζμιδπακίαξ (Automotive Information
Council-AMIC), μζ εβπχνζεξ πςθήζεζξ επζααηζηχκ αοημηζκήηςκ ειθακίζηδηακ ζηδ δζάνηεζα ημο Φεανμοανίμο
ηνέπμκημξ έημοξ ζδιακηζηά αολδιέκεξ ηαηά 138% ζε
εηήζζα αάζδ, ακενπυιεκεξ ζημ επίπεδμ ηςκ 16.602 ιμκάδςκ, έκακηζ 6.980 ιμκάδςκ ημ Φεανμοάνζμ 2019 ηαζ
8.747 ιμκάδςκ ημκ Ηακμοάνζμ 2020.
Πάκηςξ, δ ςξ άκς ελαζνεηζηή επίδμζδ ηδξ αζβοπηζαηήξ
αβμνάξ μπδιάηςκ ημ Φεανμοάνζμ εηηζιάηαζ πςξ ακηζπνμζςπεφεζ ιία ιζηνήξ δζάνηεζαξ ακάηαιρδ ημο ηθάδμο
ζηζξ ανπέξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ, ηάζδ δ μπμία απμηθείεηαζ κα ζοκεπζζηεί, δεδμιέκςκ ηςκ ελαζνεηζηά ηαεμδζηχκ
πζέζεςκ πμο εηηζιάηαζ πςξ εα αζηήζεζ ζηδκ αβμνά δ
μζημκμιζηή ηνίζδ πμο έπεζ πνμηθδεεί απυ ηδ δζεεκή
πακδδιία ημνςκμσμφ. Όπςξ ακέθενακ εβπχνζεξ ηθαδζηέξ
πδβέξ, μζ Αζβφπηζμζ δζακμιείξ μπδιάηςκ εηηζιμφκ υηζ
ήδδ απυ ημ Μάνηζμ 2020 μζ εβπχνζεξ πςθήζεζξ αοημηζκήηςκ έπμοκ ηαηαβνάρεζ ηάεεηδ πηχζδ, ελαζηίαξ ηονίςξ
ηδξ οζμεέηδζδξ ημο ιέηνμο ακαζημθήξ ηδξ έηδμζδξ κέςκ
αδεζχκ μδήβδζδξ απυ ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ, ςξ ιέζμο
βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ. Δπζπθέμκ, μζ εηπνυζςπμζ ημο εβπχνζμο ηθάδμο μπδιάηςκ εεςνμφκ υηζ «ηαηά ημοξ επυιεκμοξ ιήκεξ δ αβμνά αοημηζκήηςκ εα ηαηαννεφζεζ, δεδμιέκμο υηζ ήδδ μζ πςθήζεζξ
έπμοκ ζπεδυκ εηιδδεκζζηεί, εκχ ηαζ δ επζζηεοαζηζηή
δναζηδνζυηδηα οπμθεζημονβεί, ζημ 40% ηδξ δοκαιζηυηδηάξ ηδξ».
Η Αίβοπημξ πνμζπαεεί κα δζπθαζζάζεζ ηδκ απμεδηεοηζηή ηδξ δοκαιζηόηδηα
φιθςκα ιε ημκ εβπχνζμ μζημκμιζηυ Σφπμ, δ αζβοπηζαηή
ηοαένκδζδ ανίζηεηαζ ζε πνμζπάεεζα ζπεδυκ δζπθαζζαζιμφ ηδξ απμεδηεοηζηήξ δοκαιζηυηδηαξ ηδξ πχναξ ζε
ααζζηά αβαεά, πνμηεζιέκμο κα πνμεημζιαζηεί βζα εκδεπυιεκεξ δζαηαναπέξ ζηδ δζεεκή εθμδζαζηζηή αθοζίδα ζημ
εββφξ ιέθθμκ, ςξ απμηέθεζια ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ.
οβηεηνζιέκα, δ ηοαένκδζδ οθμπμζεί πνυβναιια πνμτπμθμβζζιμφ EGP21 δζζ., ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζηδκ επέηηαζδ ηδξ δζαεέζζιδξ απμεδηεοηζηήξ πςνδηζηυηδηαξ βζα
ζηναηδβζηά απμεέιαηα ααζζηχκ αβαεχκ, πνμηεζιέκμο κα
αολήζεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ εβπχνζαξ απμεήηεοζδξ αοηχκ
χζηε κα επανημφκ βζα 8-9 ιήκεξ, ακηί 4-6 ιδκχκ πμο
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αοηέξ επανημφκ ζήιενα. φιθςκα ιε πνυζθαηεξ ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ Πνμιδεεζχκ η. Meselhy, δ
ηοαένκδζδ πνυηεζηαζ κα ηαηαζηεοάζεζ κέεξ απμεήηεξ
βζα ααζζηά αβαεά ζε επηά πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, εονζζηυιεκδ ήδδ ζηδκ πανμφζα θάζδ ζε ζοκμιζθίεξ ιε λέκμοξ ενβμθάαμοξ βζα ηδκ ακάεεζδ ηςκ ένβςκ.
Όπςξ ελάθθμο ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, πνυζθαηα
ζηδ δζάνηεζα ημο Απνζθίμο, δ αζβοπηζαηή ηναηζηή Γεκζηή
Ανπή Πνμιδεεζχκ (General Authority for Supply Commodities – GASC) αβυναζε ζοκμθζηή πμζυηδηα 360.000
ηυκςκ βαθθζημφ ηαζ νςζζημφ ζζηανζμφ.
Η Αίβοπημξ επζαάθθεζ δαζιμύξ anti-dumping ζε νςζζηή & ηζκεγζηή θμνιαθδεΰδδ
φιθςκα ιε ζπεηζηή ακαημίκςζδ ημο Τπμονβείμο Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ, ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ επέααθε πνυζθαηα δαζιμφξ anti-dumping πεκηαεημφξ δζάνηεζαξ ζηζξ
εζζαβςβέξ ζμοθθμκςιέκδξ καθεαθζκζηήξ θμνιαθδεΰδδξ
(SNF) ηζκεγζηήξ ηαζ νςζζηήξ πνμέθεοζδξ. οβηεηνζιέκα,
ημ Τπμονβείμ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ είπε λεηζκήζεζ
ημκ Απνίθζμ ημο 2019 ζπεηζηή ένεοκα, δζα ηδξ μπμίαξ
δζαπίζηςζε υηζ μζ εζζαβςβέξ θμνιαθδεΰδδξ απυ ηδ Ρςζία πναβιαημπμζμφκημ ζε ηζιέξ ηαηά 24,9% ηαηχηενεξ ηςκ
ηζιχκ ηδξ αβμνάξ, εκχ εηείκεξ απυ ηδκ Κίκα ζε ηζιέξ ηαηά ιεηαλφ 13,6% ηαζ 22,6% ηαηχηενεξ ηςκ ηζιχκ ηδξ
αβμνάξ.
ηα $372 εηαη. μζ αζβοπηζαηέξ ελαβςβέξ εκδοιάηςκ
ημ 1μ ηνίιδκμ 2020
φιθςκα ιε ζημζπεία ημο αζβοπηζαημφ ηθαδζημφ ζοκδέζιμο ελαβςβέςκ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, μζ
ελαβςβέξ ημο ηθάδμο ζηδ δζάνηεζα ημο πνχημο ηνζιήκμο
ηνέπμκημξ έημοξ ακήθεακ ζε $372 εηαη., ιεζςιέκεξ ηαηά
8% έκακηζ ηδξ ακηίζημζπδξ πενζυδμο ημο 2019. φιθςκα
ιε ηα εκ θυβς ζημζπεία, μζ ΖΠΑ απμηέθεζακ ζηαεενά ημ
ιεβαθφηενμ εζζαβςβέα αζβοπηζαηχκ εκδοιάηςκ ημ πνχημ
ηνίιδκμ 2020 ιε φρμξ εζζαβςβχκ $206 εηαη., εκχ αημθμφεδζακ δ Γενιακία ηαζ δ Ηζπακία.
Πάκς από 2,4 εηαη. ηόκμοξ μζ αβνμηζηέξ ελαβςβέξ ηδξ
Αζβύπημο ημ ηεηνάιδκμ 2020
φιθςκα ιε ακαημίκςζδ ημο αζβοπηζαημφ Τπμονβείμο
Γεςνβίαξ ζηζξ 29/4, μ υβημξ ηςκ αζβοπηζαηχκ ελαβςβχκ
αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηεηναιήκμο
Ηακ.-Απν. 2020 οπενέαδ ημοξ 2,4 εηαη. ηυκμοξ. ηδκ εκ
θυβς ζοκμθζηή πμζυηδηα πενζθαιαάκμκηαζ ελαβςβέξ
πενίπμο 1,2 εηαη. ηυκςκ εζπενζδμεζδχκ, 550.000 ηυκςκ
παηάηαξ, 150.000 ηυκςκ ηνειιοδζχκ ηαζ 20.000 ηυκςκ
θναμοθχκ.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Κμκδύθζα δδιμζίςκ επεκδύζεςκ EGP5 δζζ. βζα ακάπηολδ αζμιδπακζηώκ γςκώκ
Όπςξ ακέθενε μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζηζξ ανπέξ
Απνζθίμο, ααζζγυιεκμξ ζε ζπεηζηυ ακαημζκςεέκ ημο Τπμονβείμο Πνμβναιιαηζζιμφ & Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ, μ ηναηζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ημο πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ (2020/21) πενζθαιαάκεζ ημκδφθζα φρμοξ
EGP5 δζζ. βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ δδιμζίςκ επεκδφζεςκ ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία 13 κέςκ αζμιδπακζηχκ γςκχκ ζε δζάθμνεξ αζβοπηζαηέξ πενζθένεζεξ, ιεηαλφ ηςκ
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μπμίςκ μζ Assiut, Αθελάκδνεζα, Λμφλμν, Beheira, Gharbia ηαζ Fayoum. Σα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ
επίζδξ ηδκ πνυαθερδ ηναηζηχκ ημκδοθίςκ φρμοξ
EGP6,4 δζζ. ζημκ πνμτπμθμβζζιυ πνμζεπμφξ μζημκμιζημφ έημοξ βζα ηδκ πανμπή πνδιαημδμηήζεςκ πνμξ πενίπμο 300.000 εβπχνζεξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ.
Σμ Τπ. Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ εβηνίκεζ ηθζιαηςηό
ζύζηδια αανδζώκ ζηδ αζμιδπακία
φιθςκα ιε δδθχζεζξ ηδξ Τπμονβμφ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ ηαξ Gamea, δ ηοαένκδζδ έπεζ δχζεζ ηδκ
έβηνζζή ηδξ ζηζξ εβπχνζεξ αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ κα εθανιυζμοκ ηθζιαηςηυ ζφζηδια ηαεδιενζκχκ αανδζχκ,
ηαηακέιμκηαξ ημ πνυκμ ενβαζίαξ ηαζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ
ζε ηνεζξ αάνδζεξ, ιε ζηυπμ ηδ δζαηήνδζδ ημο επζπέδμο
παναβςβζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδκ πζζηή εθανιμβή δζαδζηαζζχκ πνυθδρδξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ
ηδκ επζδδιία ημνςκμσμφ.
Δπεηνάπδ εηηάηηςξ δ δζάεεζδ πνμσόκηςκ από εθεύεενεξ γώκεξ ζηδκ εβπώνζα αβμνά
φιθςκα ιε ακαημίκςζδ ημο επζηεθαθήξ ηδξ αζβοπηζαηήξ Γεκζηήξ Ανπήξ Δπεκδφζεςκ & Δθεοεένςκ Εςκχκ
(GAFI) η. Abdel Wahab, βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια ημο
πνμζεπμφξ ελαιήκμο, μζ επζπεζνήζεζξ πμο ζηεβάγμκηαζ
ηαζ θεζημονβμφκ ζημ πθαίζζμ εθεοεένςκ γςκχκ εα δφκακηαζ –ηαη’ ελαίνεζδ- κα δζαεέημοκ ημ 50% ηδξ παναβςβήξ ημοξ πνμξ πχθδζδ ζηδκ εβπχνζα αβμνά. Δπζπθέμκ, μζ
αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ πμο θεζημονβμφκ ζημ πθαίζζμ εθεοεένςκ γςκχκ εα ιπμνμφκ κα δζαεέζμοκ ημ 20% ηςκ
απμεειάηςκ ημοξ ζε πνχηεξ φθεξ ηαζ εκδζάιεζα πνμσυκηα ζηδκ εβπχνζα αβμνά, εκχ δίδεηαζ πνυζεεηδ πενίμδμξ
έλζ ιδκχκ ζε εηαζνείεξ πμο ζηεβάγμκηαζ ζε εθεφεενεξ
γχκεξ πνμηεζιέκμο κα ακαπθδνχζμοκ ηα απαζημφιεκα
απυ ηδ κμιμεεζία οπμπνεςηζηά πνδιαημμζημκμιζηά απμεειαηζηά ηαζ κα εκδιενχζμοκ ηα αζθαθζζηζηά ημοξ ζοιαυθαζα. Δπίζδξ, ηνίιδκδ πενίμδμξ πάνζημξ δίδεηαζ υζμκ
αθμνά ηζξ ακακεχζεζξ ειπμνζηχκ αδεζχκ επζπεζνήζεςκ,
δίκμκηάξ ημοξ ηδκ εοηαζνία κα ζοκεπίζμοκ κα θεζημονβμφκ, οπυ ημκ υνμ υηζ αοηέξ πνμηίεεκηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα
ακακεχζμοκ ηζξ άδεζέξ ημοξ.
Σμ Τπμονβείμ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ ακααάθθεζ ηδ
ιείςζδ ημο επζπέδμο ηςκ ακηζζηαειζζηζηώκ δαζιώκ
ζηζξ εζζαβςβέξ παθοαμονβζηώκ
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ιέζςκ Απνζθίμο,
ημ αζβοπηζαηυ Τπμονβείμ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ απμθάζζζε ηδκ ακααμθή ηδξ πνμβναιιαηζζιέκδξ -βζα ηζξ 11
Απνζθίμο- ιείςζδξ ημο επζπέδμο ηςκ ακηζζηαειζζηζηχκ
δαζιχκ ζηζξ εζζαβςβέξ παθοαμονβζηχκ πνμσυκηςκ, ημοξ
μπμίμοξ είπε επζαάθεζ ημκ Οηηχανζμ 2019. Οζ εκ θυβς
δαζιμί, ηνζεημφξ δζάνηεζαξ, είπακ επζαθδεεί δζα ημο δζαηάβιαημξ οπ’ ανζε. 907/2019, ηυζμ ζημκ εζζαβυιεκμ πάθοαα μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ (reinforcing steel bars,
coils & rods, οπυ Κ.Γ. 7213 & 7214), υζμ ηαζ ζηα εζζαβυιεκα ηειάπζα διζηαηενβαζιέκμο ζζδήνμο & πάθοαα
(iron / steel billets, οπυ Κ.Γ. 7207), ζημ πθαίζζμ ηςκ ιέηνςκ δζαζθάθζζδξ έκακηζ εζζαβςβχκ απυ ημ ελςηενζηυ
πμο έπεζ οζμεεηήζεζ δ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ.
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Οζ δαζιμί αοημί, υζμκ αθμνά ημοξ δαζιμθμβζημφξ ηςδζημφξ 7213 & 7214, έπμοκ λεηζκήζεζ απυ ημ επίπεδμ ημο
25% επί ηδξ αλίαξ (CIF) βζα ηδκ πενίμδμ 12/10/2019 11/4/2020, εκχ εκ ζοκεπεία ήηακ πνμβναιιαηζζιέκμ κα
ιεζςεμφκ ζημ 21% βζα ηδκ πενίμδμ 12/4/2020 11/4/2021 ηαζ ζημ 17% βζα ηδκ πενίμδμ 12/4/2021 11/4/2022. Όζμκ αθμνά ημ δαζιμθμβζηυ ηςδζηυ 7207, μζ
εκ θυβς δαζιμί λεηίκδζακ απυ ημ επίπεδμ ημο 16% επί
ηδξ αλίαξ (CIF) βζα ηδκ πενίμδμ 12/10/2019 - 11/4/2020,
εκχ εκ ζοκεπεία ήηακ πνμβναιιαηζζιέκμ κα ιεζςεμφκ
ζημ 13% βζα ηδκ πενίμδμ 12/4/2020 - 11/4/2021 ηαζ ζημ
10% βζα ηδκ πενίμδμ 12/4/2021 - 11/4/2022.
Η FRA εκέηνζκε ηδκ πνμζθμνά ελαβμνάξ ηδξ Alexandria Portland Cement
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ιέζςκ Απνζθίμο,
δ αζβοπηζαηή Υνδιαημμζημκμιζηή Ροειζζηζηή Ανπή
(Financial Regulatory Authority – FRA), εκέηνζκε ηδκ
πνμζθμνά ηδξ Alexandria Development Ltd. βζα απυηηδζδ πνυζεεημο ιεημπζημφ ιενζδίμο, ιε ηζιή EGP6 ακά
ιεημπή, ιε ζημπυ ηδκ ελαβμνά ημο 100% ημο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο ηδξ Alexandria Portland Cement. Θοιίγμοιε
υηζ ημκ πεναζιέκμ Νμέιανζμ, μ εθθδκζηυξ υιζθμξ ΣΗΣΑΝ
είπε πνμαεί ζε επακαβμνά ηςκ ιεζμρδθζηχκ ιενζδίςκ
ζοιιεημπχκ πμο είπε απμηηήζεζ, ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ημ
έημξ 2008, δ International Finance Corporation (IFC) –
ημο μιίθμο ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ- ζηζξ εοβαηνζηέξ
ημο ΣΗΣΑΝΑ ζηδ ΝΑ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αίβοπημ, έκακηζ
ζοκμθζημφ ηζιήιαημξ €81,8 εηαη. Μεηαλφ αοηχκ, μ ΣΗΣΑΝ επακαβυναζε ιενίδζμ 17,28% πμο ηαηείπε δ IFC
ζημκ υιζθμ Alexandria Development Ltd., μ μπμίμξ ιε ηδ
ζεζνά ημο ηαηέπεζ ιενίδζμ 88,93% ζηδ ιία εη ηςκ δφμ
εοβαηνζηχκ ημο ΣΗΣΑΝΑ ζηδκ Αίβοπημ, Alexandria
Portland Cement. Σμ βεβμκυξ αοηυ είπε ςεήζεζ ηδκ FRA
κα γδηήζεζ απυ ημκ ΣΗΣΑΝΑ ηδκ ηαηάεεζδ οπμπνεςηζηήξ πνμζθμνάξ ελαβμνάξ ηδξ Alexandria Portland Cement ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ αλίαξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο αοηήξ. διεζχκεηαζ υηζ μ υιζθμξ ΣΗΣΑΝ δναζηδνζμπμζείηαζ επί ιαηνυκ επεκδοηζηά ζηδκ Αίβοπημ ιέζς δφμ
αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ, ζηζξ πενζμπέξ Beni Suef ηαζ Αθελάκδνεζαξ, απμηεθχκηαξ εη ηςκ ζδιακηζηυηενςκ παναβςβχκ ηζζιέκημο ζηδ πχνα.
Παναβςβή εαθάιςκ απμζηείνςζδξ από ημ Τπμονβείμ
ηναηζςηζηήξ Παναβςβήξ
φιθςκα ιε ζπεηζηή ακαημίκςζδ ημο Τπμονβείμο ηναηζςηζηήξ Παναβςβήξ ζημ ηέθμξ Απνζθίμο, ζε ζοκενβαζία
ιε ηζξ ενβμζηαζζαηέξ ιμκάδεξ Helwan Machinery &
Equipment Company ηαζ Helwan for Engineering Industries Company, ζηα κυηζα ημο Καΐνμο, ηαηαζηεοάγμκηαζ
εάθαιμζ απμζηείνςζδξ ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμθδπηζηχκ
ιέηνςκ πμο θαιαάκεζ ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ. Καηά
ηδκ ακαημίκςζδ, μζ εάθαιμζ είκαζ εθμδζαζιέκμζ ιε εζδζηή ζοζηεοή ιέηνδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ,
εκχ ιέπνζ ηχνα έπμοκ ήδδ παναδμεεί ηέζζενζξ ηέημζμζ
εάθαιμζ ζημ αζβοπηζαηυ ημζκμαμφθζμ. διεζχκεηαζ υηζ ημ
Τπμονβείμ ηναηζςηζηήξ Παναβςβήξ, υπςξ ηαζ βεκζηυηενα μζ οπδνεζίεξ ημο αζβοπηζαημφ ηναημφ, δζαδναιαηίγμοκ ααζζηυ νυθμ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ημο ηνάημοξ βζα ηαηαπμθέιδζδ ηδξ επζδδιίαξ, δζα ηδξ ηαηηζηήξ
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απμζηείνςζδξ δδιμζίςκ πχνςκ ηαζ κμζμημιείςκ ακά ηδ
πχνα, αθθά ηαζ δζα ηδξ εκενβμπμίδζδξ βναιιχκ παναβςβήξ διενήζζαξ δοκαιζηυηδηαξ 100.000 πνμζηαηεοηζηχκ
ιαζηχκ ηαζ ηδξ δζακμιήξ αοηχκ ζημοξ πμθίηεξ. Δπίζδξ,
μζ οπδνεζίεξ ημο αζβοπηζαημφ ηναημφ έπμοκ δζαιμνθχζεζ ηαζ δζαεέζεζ ζημ ημζκυ 45 ζηναηζςηζηά κμζμημιεία,
22 εζδζηέξ ιμκάδεξ ηανακηίκαξ ηαζ 1.000 αζεεκμθυνα,
ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμζπαεεζχκ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ.
Κμζκμπναλία ηςκ Saipem ηαζ Petrojet εα ηαηαζηεοάζεζ ηδκ πνώηδ ιμκάδα ηαμοηζμύη πμθοαμοηαδζεκίμο
ζηδκ Αίβοπημ
Όπςξ ακέθενε ζπεηζηά μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ,
ημζκμπναλία ημο αζβοπηζαημφ μιίθμο Petrojet ηαζ ηδξ
ζηαθζηήξ Saipem έπεζ ακαθάαεζ ημ ένβμ ηαηαζηεοήξ ιεβάθδξ ιμκάδαξ παναβςβήξ ηαμοηζμφη απυ πμθοαμοηαδζέκζμ –ηδξ πνχηδξ ημο είδμοξ ζηδκ Αίβοπημ, αθθά ηαζ ζε
μθυηθδνδ ηδκ αθνζηακζηή ήπεζνμ- ζημ πεηνμπδιζηυ ζοβηνυηδια ημο ηναηζημφ μιίθμο ETHYDCO (Egyptian
Ethylene & Derivatives Company) ζηδκ Αθελάκδνεζα. Σμ
επεκδοηζηυ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ εκ θυβς ιμκάδαξ εηηζιάηαζ ζε $150 εηαη., εκχ δ εηήζζα παναβςβζηή δοκαιζηυηδηα αοηήξ εα ακένπεηαζ ζε 36.000 ηυκμοξ. διεζχκεηαζ υηζ ημ εκ θυβς οθζηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ παναβςβή εθαζηζηχκ μπδιάηςκ, αθθά ηαζ ζιάκηςκ βζα αοημηίκδηα, αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ελμπθζζιυ ηαηαζηεοχκ.
Θοβαηνζηή ημο αζβοπηζαημύ μιίθμο Elsewedy ακαθαιαάκεζ ένβμ ζημ Νημοιπάζ
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο,
μ υιζθμξ Elsewedy Power, εοβαηνζηυξ ημο ιεβάθμο αζβοπηζαημφ εκενβεζαημφ μιίθμο Elsewedy Electric, οπέβναρε ζφιααζδ αλίαξ AED124,5 εηαη. (πενίπμο $34 εηαη.)
ιε ηδκ Dubai Electricity & Water Authority βζα ηδκ πνμιήεεζα, εβηαηάζηαζδ ηαζ έθεβπμ / εέζδ ζε θεζημονβία
δθεηηνζηχκ ηαθςδίςκ ζοκμθζημφ ιήημοξ άκς ηςκ 22
πθι. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, ημ ένβμ πμο εα εηηεθεζηεί ζε αάζδ “turnkey” ακαιέκεηαζ κα παναδμεεί
εκηυξ δζαζηήιαημξ 17 ιδκχκ.
Αύλδζδ ημο ανζειμύ παηεκηώκ ζηδκ Αίβοπημ ημ 2019
φιθςκα ιε πνυζθαηα δδιμζζεοεέκηα ζημζπεία ηδξ αζβοπηζαηήξ ζηαηζζηζηήξ οπδνεζίαξ (CAPMAS), ζηδ δζάνηεζα ημο 2019 ηαηαηέεδηακ 2.183 αζηήζεζξ βζα πμνήβδζδ
δζπθςιάηςκ εονεζζηεπκίαξ ζημ Αζβοπηζαηυ Γναθείμ Παηεκηχκ (Egyptian Patent Office). Δλ αοηχκ, πμζμζηυ
47%, ήημζ 1.027 αζηήζεζξ οπμαθήεδηακ απυ Αζβφπηζμοξ,
εκχ 1.156 αζηήζεζξ (πμζμζηυ 53%) οπμαθήεδηακ απυ
αθθμδαπά πνυζςπα. Καηά ηα ίδζα ακςηένς ζημζπεία, ημ
Γναθείμ Παηεκηχκ πμνήβδζε ημ 2019 750 δζπθχιαηα
εονεζζηεπκίαξ, 175 εη ηςκ μπμίςκ (πμζμζηυ 23,3% ημο
ζοκυθμο) ζε Αζβφπηζμοξ ηαζ 575 (πμζμζηυ 76,7%) ζε
αθθμδαπά πνυζςπα. Καηά ηδκ CAPMAS, 167 παηέκηεξ
πμο πμνδβήεδηακ ημ 2019 αθμνμφζακ ημοξ ηθάδμοξ πδιζηχκ ηαζ ιεηάθθςκ, 147 παηέκηεξ ημοξ ηθάδμοξ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ, εκχ 106 παηέκηεξ ημοξ ημιείξ ιεηαθμνχκ ηαζ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ. Όπςξ ακέθενε μ
εβπχνζμξ Σφπμξ, ααζζγυιεκμξ ζηα ζημζπεία ηδξ CAPMAS, μ ανζειυξ ηςκ πμνδβδεεζζχκ παηεκηχκ ζε Αζβφπηζμοξ ημ 2019 οπήνλε μ ιεβαθφηενμξ ζε παβηυζιζμ
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επίπεδμ, ιπνμζηά απυ ηζξ ΖΠΑ ηαζ ηδ Γενιακία.
Ζ CAPMAS ζδιείςζε ελάθθμο υηζ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ
αζηήζεςκ ζημ Αζβοπηζαηυ Γναθείμ Διπμνζηχκ διάηςκ
(Egyptian Trademark Office) ακήθεε ημ 2019 ζε 17.760
αζηήζεζξ.
Η αζβοπηζαηή αζμιδπακία ζοκεπίγεζ ηδ δναζηδνζόηδηά
ηδξ πανά ηδκ επζδδιία ημνςκμσμύ
φιθςκα ιε πνυζθαηεξ δδθχζεζξ ηδξ Τπμονβμφ Διπμνίμο & Βζμιδπακίαξ, ηαξ Gamea, ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ
έπεζ θάαεζ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ζηαεενμπμζδιέκα επίπεδα αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζδδιίαξ ημνςκμσμφ. Ωξ
παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια, δ Τπμονβυξ ακέθενε ηδκ
πνυζθαηδ αφλδζδ ηςκ αανδζχκ ζηζξ αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ ιε ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακά αάνδζα,
πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ πνμζηαζία αοηχκ απυ ημ
εκδεπυιεκμ ιεηάδμζδξ ηδξ κυζμο. Ζ ηα Gamea ελέθναζε
ελάθθμο ηδ δέζιεοζδ ημο Τπμονβείμο βζα ζηήνζλδ ηδξ
απνυζημπηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ
ηαζ ηδξ ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ,
δζαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα επανηή επίπεδα πνμζηαζίαξ
βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ.
Οζ δδθχζεζξ ηδξ Τπμονβμφ έβζκακ ζε ζοκέπεζα εζδήζεςκ
πνμξ ημ ηέθμξ Απνζθίμο, βζα πνμζςνζκή ακαζημθή δναζηδνζυηδηαξ ζε μνζζιέκεξ αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ ακά ηδκ
Αίβοπημ –ιενζηέξ απυ ηζξ μπμίεξ ζδζαίηενα ιεβάθεξ ηαζ
βκςζηέξ- ιε ζημπυ ηδκ απμζηείνςζή ημοξ ηαζ ηδ εέζδ
ημο πνμζςπζημφ ημοξ ζε ηανακηίκα, ηαηυπζκ ηδξ ειθάκζζδξ ηνμοζιάηςκ ημνςκμσμφ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ
ημοξ.
Ζ ηα Gamea ακαθένεδηε ζε πνμζπάεεζεξ ηςκ ηναηζηχκ
Ανπχκ κα εκζζπφζμοκ ηδκ εβπχνζα αζμιδπακία,
«ιεζχκμκηαξ ηζξ εζζαβςβέξ, αθθά ηαζ ελαθείθμκηαξ δαζιμφξ ηαζ ειπμνζηά ειπυδζα ζηζξ εζζαβςβέξ», ηαεχξ επίζδξ «ηαηααάθθμκηαξ μθεζθυιεκεξ ελαβςβζηέξ επζδμηήζεζξ φρμοξ πενίπμο EGP1,5 δζζ. πνμξ 1.777 ελαβςβζηέξ
επζπεζνήζεζξ». Καηά ηδκ Τπμονβυ, μζ αζβοπηζαηέξ εζζαβςβέξ έπμοκ ιεζςεεί ηαηά 24% ζηδ δζάνηεζα ημο πνχημο
ηνζιήκμο ηνέπμκημξ έημοξ, «βεβμκυξ πμο έδςζε ηδκ εοηαζνία ζηδκ εβπχνζα αζμιδπακία κα αολήζεζ ηδκ παναβςβή ηδξ ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ αβμνάξ,
ζε εκανιυκζζδ ηαζ ιε ηδ ζηναηδβζηή ηδξ ηοαένκδζδξ κα
οπμηαεζζηά εζζαβυιεκα ιε εβπςνίςξ παναβυιεκα πνμσυκηα». Ζ ηα Gamea εζηίαζε επίζδξ ζηζξ ακαθμνέξ πμο
έπεζ θάαεζ ημ Τπμονβείμ απυ πθεονάξ μνζζιέκςκ αζβοπηζαηχκ επζπεζνήζεςκ, ζπεηζηά ιε πνυζθαημ «άκμζβια»
κέςκ αβμνχκ ζημ ελςηενζηυ, ζε πχνεξ ηςκ μπμίςκ δ παναβςβή ζδιείςζε επζανάδοκζδ, ςξ απμηέθεζια ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ δζεεκήξ πακδδιία.
Σνζεηήξ πανάηαζδ δζηαζςιάηςκ ένεοκαξ πνοζμύ ηδξ
Aton Resources ζημ Abu Marawat
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο,
ημ αζβοπηζαηυ Τπμονβείμ Πεηνεθαίμο ηαζ δ Αζβοπηζαηή
Ανπή Ονοηημφ Πθμφημο (EMRA) ζοιθχκδζακ κα πμνδβήζμοκ ζημκ ηακαδζηυ υιζθμ Aton Resources ηνζεηή πανάηαζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο βζα πναβιαημπμίδζδ ενεοκχκ βζα ημζηάζιαηα πνοζμφ ζηδκ πενζμπή παναπχνδζδξ
Abu Marawat, αμνείςξ ηςκ πνοζμνοπείςκ ημο Sukari,
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ζηδκ πενζμπή Marsa Alam ζηα κυηζα ηδξ πχναξ. Ζ εκ
θυβς πανάηαζδ δυεδηε, ζφιθςκα ιε ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, χζηε κα παναζπεεεί πνυκμξ ζηδκ ηακαδζηή
εηαζνεία κα πνμζανιμζηεί πνμξ ηα κέα, εοκμσηυηενα δεδμιέκα πμο δδιζμονβεί δ κέα κμιμεεζία βζα ημκ ηθάδμ
ελμνφλεςκ. Θοιίγμοιε υηζ ζημ ηέθμξ Φεανμοανίμο ημ
αζβοπηζαηυ ηνάημξ είπε εβηνίκεζ ζε πνμηαηανηηζηή αάζδ
ηδκ αίηδζδ ηδξ Aton Resources βζα θήρδ άδεζαξ ένεοκαξ
ηαζ αλζμπμίδζδξ ημζηαζιάηςκ πνοζμφ, ζηδκ πενζμπή ηδξ
Hanama, ζηδκ Ακαημθζηή Ένδιμ, βζα πενίμδμ 20 εηχκ ιε
δοκαηυηδηα ακακέςζδξ 10 αηυιδ εηχκ. Ζ εκ θυβς άδεζα
πνμξ ηδκ ηακαδζηή εηαζνεία, εθ’ υζμκ μνζζηζημπμζδεεί,
εα είκαζ δ πνχηδ πμο εα πμνδβδεεί απυ ημ αζβοπηζαηυ
ηνάημξ έπεζηα απυ 15 πνυκζα.
Η National Bank of Egypt πμνδβεί δάκεζα ύρμοξ
EGP27,1 δζζ. ζε ιζηνμιεζαία ενβμζηάζζα
Όπςξ ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζημ ηέθμξ Απνζθίμο,
δ ιεβαθφηενδ ηναηζηή ηνάπεγα ηδξ Αζβφπημο, National
bank of Egypt (NBE) έπεζ ιέπνζ ζηζβιήξ πμνδβήζεζ δάκεζα ζοκμθζημφ φρμοξ EGP27,1 δζζ. πνμξ ιζηνμιεζαίεξ
αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ ζηδκ Αίβοπημ, ζημ πθαίζζμ ηδξ
πνςημαμοθίαξ ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ Αζβφπημο (CBE)
βζα εκίζποζδ ηδξ εβπχνζαξ αζμιδπακίαξ ιε ζοκμθζηά ηεθάθαζα EGP100 δζζ., δ εθανιμβή ηδξ μπμίαξ έπεζ πνυζθαηα επεηηαεεί ηαζ ζε ιζηνυηενμο ιεβέεμοξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ ηαζ ζε επζπεζνήζεζξ απυ άθθμοξ ηθάδμοξ ηδξ
μζημκμιίαξ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Η Αίβοπημξ παναθαιαάκεζ ηδ δεύηενδ δόζδ αηιμιδπακώκ από ηδ General Electric
Όπςξ ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο,
ζφιθςκα ιε ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ Μεηαθμνχκ η. El Wazir, μ ιεβάθμξ αιενζηακζηυξ υιζθμξ General
Electric πανέδςζε, ζημ θζιέκα ηδξ Αθελάκδνεζαξ, ηδ δεφηενδ δυζδ –πμο πενζεθάιαακε 20 αηιμιδπακέξ- ζημ
πθαίζζμ ζφιααζήξ ημο ιε ηδκ Αίβοπημ βζα πνμιήεεζα
100 κέςκ αηιμιδπακχκ ηαζ ακααάειζζδ 81 αηυιδ, δ
μπμία είπε οπμβναθεί ημ 2017 ηαζ έπεζ αλία $575 εηαη. Ζ
ζπεηζηή ζφιααζδ πνμαθέπεζ επίζδξ ηδ πνδιαημδυηδζδ
ηδξ πνμιήεεζαξ ηςκ κέςκ ηαζ ηδξ ακααάειζζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ αηιμιδπακχκ. Όπςξ έπεζ ακαθένεζ μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, δ General Electric ακαιέκεηαζ κα ηαηαζηεοάζεζ ιυκδ ηδξ ηζξ πνχηεξ 50 αηιμιδπακέξ ηαζ κα ηζξ παναδχζεζ ζηδκ Αίβοπημ ζε 5 ζοκμθζηά δυζεζξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ 50 εα ηαηαζηεοαζημφκ ζε ζοκενβαζία ιε κηυπζεξ
εηαζνείεξ. Δβπχνζα μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ακαθένεδηακ πάκηςξ ζε πνυζθαηεξ δδθχζεζξ ημο Αζβφπηζμο Τπμονβμφ Μεηαθμνχκ, η. El Wazir, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ «δ General Electric εα πνμιδεεφζεζ ηδκ Αίβοπημ
ιε 110 κέεξ αηιμιδπακέξ, εκχ δ αλία ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ακένπεηαζ ζε $602,05 εηαη.».
φιθςκα ελάθθμο ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ανπχκ
Απνζθίμο, δ ηναηζηή εηαζνεία ζζδδνμδνυιςκ (ENR) ελεηάγεζ ηδκ αβμνά 50 πνυζεεηςκ κέςκ αηιμιδπακχκ απυ
ημ βενιακζηυ υιζθμ Siemens, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ζημκ ίδζμ βενιακζηυ υιζθμ ενβαζζχκ επζζηεοήξ 50
άθθςκ παθαζχκ αηιμιδπακχκ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζε
θεζημονβία απυ ηδ δεηαεηία ημο 1970.
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Σέθμξ, ζφιθςκα ιε ζπεηζηή ακαημίκςζδ ηδξ ανιυδζαξ
Δεκζηήξ Ανπήξ δνάββςκ (ΝΑΣ), «υθα ηα εκ ελεθίλεζ
ζζδδνμδνμιζηά ένβα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ένβςκ
ζηζξ βναιιέξ 3 ηαζ 4 ημο ιεηνυ Καΐνμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ
βναιιχκ ιμκήξ ηνμπζάξ (“monorail”) πνμξ ηδ κέα δζμζηδηζηή πνςηεφμοζα, πνυηεζηαζ κα μθμηθδνςεμφκ υπςξ
πνμαθέπεηαζ ζηα ζπεηζηά πνμκμδζαβνάιιαηά ημοξ».

ζίεξ. Σμ Τπμονβείμ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ ηάπεδηε ελάθθμο οπέν ηδξ απαθθαβήξ ηςκ εβπχνζςκ αενμπμνζηχκ
εηαζνεζχκ απυ ηδκ πθδνςιή εκμζηίςκ βζα ηα βναθεία πμο
δζαηδνμφκ ζηα αενμδνυιζα ηδξ Αζβφπημο, ηαεχξ ηαζ απυ
δαπάκεξ πμο πναβιαημπμζμφκ βζα ηδ ζηέβαζδ ηςκ πθδνςιάηςκ ημοξ ή απυ θμζπέξ επζαανφκζεζξ πμο ημοξ επζαάθθμκηαζ απυ εβπχνζεξ ηναηζηέξ Ανπέξ.

Κμζκμπναλία οπό ημκ όιζθμ Elsewedy ακαθαιαάκεζ ημ
ένβμ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ Abu Tartur – Qena
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ανπχκ Απνζθίμο,
ημζκμπναλία οπυ ημ ιεβάθμ αζβοπηζαηυ υιζθμ Elsewedy
Electric, ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ζηαθζηχκ ηαηαζηεοαζηζηχκ μιίθςκ Saipem ηαζ Salce, ακέθααε ηδκ εηηέθεζδ ημο
ένβμο ακαηαηαζηεοήξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ιεηαθμνάξ ειπμνεοιάηςκ πμο ζοκδέεζ ηζξ πενζμπέξ Abu Tartur
ζηδ Νέα Κμζθάδα ηαζ Qena ζηδκ Άκς Αίβοπημ, αθμφ
επζηνάηδζε ζε δζαβςκζζιυ πμο είπε πνμηδνφλεζ μ ηναηζηυξ υιζθμξ El Wady for Phosphate Industries & Fertilizers (WAPHCO). φιθςκα ιε ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα,
δ ακςηένς ημζκμπναλία εα ακαηαηαζηεοάζεζ ηδκ εκ θυβς ειπμνεοιαηζηή βναιιή, εκχ εα ηαηαζηεοάζεζ επίζδξ
επέηηαζδ ηδξ βναιιήξ ιε ζημπυ ηδ ζφκδεζδ βζα ιεηαθμνά επζααηχκ απυ ηδ Hurghada, ιέζς Safaga.

Γδιμζζεύιαηα πενί ηναηζηήξ μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ
ζημοξ αενμιεηαθμνείξ
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο,
ααζζγυιεκα ζε ιδ ηαημκμιαγυιεκεξ ηοαενκδηζηέξ πδβέξ,
ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ ελεηάγεζ ηδ πμνήβδζδ πνδιαημδμηζημφ παηέημο δζάζςζδξ ημο εεκζημφ αενμιεηαθμνέα ηδξ
πχναξ, EgyptAir απυ ηζξ ανκδηζηέξ μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ, φρμοξ EGP2-3
δζζ. Καηά ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ πνδιαημδυηδζδ
εκδέπεηαζ κα θάαεζ ηδ ιμνθή εοκμσημφ δακείμο ιε πνμηζιδζζαηυ επζηυηζμ ηδξ ηάλεςξ ημο 8%. Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακςηένς πδβέξ, ηαζ μζ ζδζςηζηέξ αενμπμνζηέξ
εηαζνείεξ ηδξ Αζβφπημο ακαιέκμοκ ηοαενκδηζηυ παηέημ
ιέηνςκ δζάζςζδξ απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ. φιθςκα ιε ηθαδζηέξ πδβέξ, ανηεημί ζδζςηζημί
αενμιεηαθμνείξ ηδξ Αζβφπημο ιεηαηνέπμοκ ηα αενμζηάθδ ημοξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ιε ζημπυ κα ιπμνμφκ κα ιεηαθένμοκ θμνηία (cargo), ηαηαεέημκηαξ ζπεηζηέξ αζηήζεζξ ζηδκ αζβοπηζαηή οπδνεζία πμθζηζηήξ αενμπμνίαξ, χζηε κα απελανηδεμφκ απυ ηζξ –γδιζμβυκεξ ζηδκ
πανμφζα θάζδ ηαζ ζημ εββφξ ημοθάπζζημκ ιέθθμκ- επζααηζηέξ ιεηαθμνέξ.

ε $1,6 δζζ. εηηζιώκηαζ μζ γδιίεξ ηςκ αζβοπηζαηώκ
αενμβναιιώκ από ηδκ ΙΑΣΑ
Όπςξ ακέθενε μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζηζξ ανπέξ
Απνζθίμο, ζφιθςκα ιε πνυζθαηδ εηηίιδζδ ηδξ Γζεεκμφξ
Έκςζδξ Αενμιεηαθμνχκ (ΗΑΣΑ), μζ αζβοπηζαηέξ αενμβναιιέξ ακαιέκεηαζ κα οπμζημφκ θέημξ ηαείγδζδ ηςκ
εζυδςκ ημοξ ηαηά $1,6 δζζ. ηαζ πηχζδ ηδξ επζααηζηήξ
ημοξ ηίκδζδξ ηαηά 9,5 εηαη. άημια, ςξ απμηέθεζια ηδξ
ηνίζδξ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ δζεεκήξ πακδδιία ημνςκμσμφ. Καηά ηδκ ΗΑΣΑ, δ ηάεεηδ πηχζδ ηδξ επζααηζηήξ
ηίκδζδξ ελαζηίαξ ηςκ ιέηνςκ πενζμνζζιμφ ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ πακδδιίαξ, εκδέπεηαζ κα ζημζπίζεζ ιία ιείςζδ
ηδξ ηάλεςξ ηςκ $2,4 δζζ. ζημ αζβοπηζαηυ ΑΔΠ (πενίπμο
0,85% ημο ΑΔΠ) ηαηά ημ ηνέπμκ έημξ. Ζ ΗΑΣΑ επζζήιακε επίζδξ υηζ δ πηχζδ ημο αενμιεηαθμνζημφ ένβμο εέηεζ
οπυ απεζθή πάκς απυ 205.000 εέζεζξ άιεζδξ ηαζ
έιιεζδξ απαζπυθδζδξ ζηδκ Αίβοπημ, ηαθχκηαξ ηδκ αζβοπηζαηή ηοαένκδζδ –υπςξ ηαζ ηζξ ηοαενκήζεζξ ηςκ οπμθμίπςκ ηναηχκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ Β. Αθνζηήξ &
Μ. Ακαημθήξ- κα ζηδνίλεζ πνδιαημδμηζηά ημκ εβπχνζμ
ηθάδμ αενμιεηαθμνχκ, ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία ζαθχξ
ηζκείηαζ, υπςξ υθα δείπκμοκ, ημ αζβοπηζαηυ ηνάημξ, δεδμιέκδξ ηδξ πνυζθαηδξ ακαημίκςζδξ ελάιδκδξ πενζυδμο
ακαζημθήξ πθδνςιχκ ηςκ ζδζςηζηχκ αενμπμνζηχκ εηαζνεζχκ έκακηζ πνεχκ ημοξ.
φιθςκα ελάθθμο ιε ηθαδζηά δδιμζζεφιαηα ανπχκ Απνζθίμο, μ ανιυδζμξ βζα ηδκ πμθζηζηή αενμπμνία Τπμονβυξ η. Manar οπμζπέεδηε ζημοξ εηπνμζχπμοξ ημο εβπχνζμο ηθάδμο αενμιεηαθμνχκ κα αζηήζεζ πίεζδ ζημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ χζηε κα επζαθδεεί εζδζηυ ηέθμξ
ηδξ ηάλεςξ ημο 20% ζηζξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ μζ μπμίεξ
πνδζζιμπμζμφκ λέκεξ εηαζνείεξ βζα οπδνεζίεξ ζοκηήνδζδξ ή άθθεξ οπδνεζίεξ, ή ιζζεχκμοκ αενμζηάθδ απυ
εηαζνείεξ ημο ελςηενζημφ, ιε ζημπυ ηδ πνδιαημδμηζηή
ζηήνζλδ ηςκ κηυπζςκ αενμπμνζηχκ εηαζνεζχκ πμο ααζίγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζε εβπχνζα αενμζηάθδ ηαζ οπδνε-

Η ηνίζδ ελαζηίαξ ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμύ δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ επδνεάζεζ ηα αζβοπηζαηά θζιάκζα
φιθςκα ιε εβπχνζα μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ιέζςκ
Απνζθίμο, δ μζημκμιζηή ηνίζδ πμο θαίκεηαζ πςξ λεζπά
ζε δζεεκέξ επίπεδμ ελαζηίαξ ηδξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ,
δεκ θαίκεηαζ, ημοθάπζζημκ πνμξ ημ πανυκ, κα έπεζ επδνεάζεζ ανκδηζηά ηδκ ηίκδζδ ζηα ηφνζα αζβοπηζαηά θζιάκζα. φιθςκα ιε πδβέξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Εχκδξ ηδξ Γζχνοβαξ μοέγ, ηαεχξ ηαζ ηςκ θζιέκςκ Αθελάκδνεζαξ, Γαιζέηηδξ ηαζ Πμνη αΐκη, ηζξ μπμίεξ επζηαθμφκηαζ ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ ηίκδζδ ζηα αζβοπηζαηά θζιάκζα ηαηά
ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο ηνζιήκμο 2020 πανέιεζκε ζε
ζηαεενά επίπεδα, εκχ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ αολήεδηε. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε δδθχζεζξ ημο επζηεθαθήξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Εχκδξ Γζχνοβαξ μοέγ, η. Zaki,
ηα έζμδα ημο θζιέκα Ακαημθζημφ Πμνη αΐκη ηαηέβναρακ άκμδμ ηδξ ηάλεςξ ημο 80,5% ζε εηήζζα αάζδ ημ
πνχημ ηνίιδκμ ημο 2020, εκχ επίζδξ αολήζεζξ ειθάκζζακ ηυζμ μ ανζειυξ ηςκ πθμίςκ πμο πνμζέδεζακ ζημ
θζιέκα (+31,8% ζε εηήζζα αάζδ) υζμ ηαζ μ ανζειυξ ειπμνεοιαημηζαςηίςκ πμο δζαηζκήεδηακ ιέζς αοημφ
(+36,4% επίζδξ ζε εηήζζα αάζδ). φιθςκα επίζδξ ιε
επίζδια ζημζπεία, μ ανζειυξ ειπμνεοιαημηζαςηίςκ ελαβςβζημφ πνμμνζζιμφ πμο θμνηχεδηακ απυ ημ θζιάκζ ημο
Ακαημθζημφ Πμνη αΐκη ζδιείςζακ αφλδζδ ημ Μάνηζμ
2020 ηαηά 78,7% έκακηζ ημο Μανηίμο 2019, εκχ ηα εζζαβυιεκα ειπμνεοιαημηζαχηζα ηαηέβναρακ αφλδζδ ηαηά
7% ζε εηήζζα αάζδ. Δπζπθέμκ, δ ηίκδζδ ημο θζιέκα Αθελάκδνεζαξ, απυ ημκ μπμίμ πενκά ημ 70% πενίπμο ημο ζοκυθμο ηςκ ειπμνεοιάηςκ πμο δζαηζκμφκηαζ ιέζς αζβοπηζαηχκ θζιέκςκ, δζαηδνήεδηε ζηαεενή ημ Μάνηζμ ζε
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ζφβηνζζδ ιε ηα πενζζκά επίπεδα, εκχ επίζδξ ζηαεενά
ακαθένμκηαζ ηα επίπεδα ηδξ ηίκδζδξ ημο θζιέκα Γαιζέηηδξ. Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ αζθαθχξ είκαζ ηαηά πυζμκ δ ακςηένς «ακεεηηζηυηδηα» ηςκ ηφνζςκ αζβοπηζαηχκ θζιακζχκ ζηδκ ηνίζδ πνυηεζηαζ κα δζαηδνδεεί, εθ’
υζμκ δ ελέθζλδ αοηήξ, πμο είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ
πμνεία ηδξ πακδδιίαξ, δεκ είκαζ –ημοθάπζζημκ πνμξ ημ
πανυκ- λεηάεανδ.
Πνμξ ηαεοζηένδζδ μδεύεζ δ οθμπμίδζδ ζδιακηζηώκ
ζζδδνμδνμιζηώκ ένβςκ
Όπςξ ακέθενε μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ζημ ηέθμξ
Απνζθίμο, δ δζεεκήξ πακδδιία ημνςκμσμφ έπεζ ςεήζεζ
ημοξ ιεβάθμοξ δζεεκείξ πνδιαημδμηζημφξ μνβακζζιμφξ
πμο ζηδνίγμοκ, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ οθμπμίδζδ ζζδδνμδνμιζηχκ ένβςκ ζηδκ Αίβοπημ, κα ακαπνμζανιυζμοκ ηζξ
πνμηεναζυηδηέξ ημοξ πνδιαημδυηδζδξ ένβςκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ ανηεηά πζεακυ κα
«παβχζεζ» δ οθμπμίδζδ ζδιακηζηχκ ζζδδνμδνμιζηχκ
ένβςκ ζηδ πχνα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα ακέθενακ υηζ ηεθάθαζα φρμοξ πενίπμο $1,8
δζζ. απυ δζεεκή δάκεζα ιε πνμμνζζιυ ζζδδνμδνμιζηά
ένβα ζηδκ Αίβοπημ δεκ πνυηεζηαζ κα εηηαιζεοεμφκ πνζκ
απυ ηα ιέζα ημο 2021. Σα δδιμζζεφιαηα ακαθένεδηακ
ζοβηεηνζιέκα ζε εηηζιχιεκεξ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ ημο ιεηνυ Αθελάκδνεζαξ, ηαεχξ ηαζ
ηδξ αβμνάξ πνυζεεηςκ ααβμκζχκ ιε ζημπυ ημκ εθμδζαζιυ ανηεηχκ επζααηζηχκ βναιιχκ ηδξ πχναξ. Ωξ ααζζημί πνδιαημδυηεξ ηςκ εκ θυβς projects πμο ακαιέκεηαζ
κα ηαεοζηενήζμοκ ακαθένμκηαζ δ Δονςπασηή Σνάπεγα
Δπεκδφζεςκ (ΔΣΔπ), δ Δονςπασηή Σνάπεγα Ακαζοβηνυηδζδξ & Ακάπηολδξ (EBRD), δ Γαθθζηή Τπδνεζία Ακαπηολζαηήξ οκενβαζίαξ (AFD) ηαζ δ Asian Infrastructure
Investment Bank.
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εαθάζζζμοξ θζιέκεξ, ηαζ ηονίςξ ημ θζιέκα ηδξ Αθελάκδνεζαξ. Ζ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ -πμο έπεζ ηδ ιμνθή
ζφιπναλδξ δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα (ΓΗΣ)- εα
είκαζ ηνζαημκηαεηήξ.
Σμ Τπ. Μεηαθμνώκ πνμηδνύζζεζ κέμ δζαβςκζζιό βζα
ημ ένβμ ημο ηναι Αθελάκδνεζαξ
Όπςξ ακέθενε μ εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, ημ αζβοπηζαηυ Τπμονβείμ Μεηαθμνχκ πνμηήνολε κέμ δζαβςκζζιυ βζα ηδκ ακάεεζδ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ ενβαζζχκ
απμηαηάζηαζδξ ηδξ βναιιήξ ηναι El-Raml ζηδκ Αθελάκδνεζα. Σμ ένβμ πνδιαημδμηείηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή
Σνάπεγα Δπεκδφζεςκ (ΔΣΔπ) ηαζ ηδκ Agence Française
de Développement (AFD), εκχ, υπςξ ακέθενακ ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, ιεηαλφ ηςκ εηαζνεζχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημκ εκ θυβς δζαβςκζζιυ είκαζ μ ιεβάθμξ βαθθζηυξ
υιζθμξ Alstom. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζημ ηέθμξ Μανηίμο
κηυπζα μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα είπακ ακαθένεζ υηζ δ
Δεκζηή Ανπή δνάββςκ (ΝΑΣ) είπε ακαεέζεζ ζε ημζκμπναλία βαθθζηχκ (Systra, Egis Rail ηαζ Projacs) ηαζ αζβοπηζαηχκ (ACE Moharram-Bakhoum) εηαζνεζχκ ημ ένβμ
ζπεδζαζιμφ ηαζ επίαθερδξ ηςκ ένβςκ απμηαηάζηαζδξ
ηδξ βναιιήξ El-Raml.

ε δύμ έηδ εα μθμηθδνςεεί δ επέηηαζδ ημο θζιέκα
Αθελάκδνεζαξ
φιθςκα ιε πνυζθαηδ δήθςζδ ημο Τπμονβμφ Μεηαθμνχκ η. El Wazir, ηα ένβα επέηηαζδξ ημο θζιέκα Αθελάκδνεζαξ, πμο πενζθαιαάκμοκ ηαηαζηεοή ακζζυπεδδξ δζάααζδξ θμνηδβχκ μπδιάηςκ (ηυζημοξ EGP840 εηαη.),
πμθοχνμθμο βηανάγ (ηυζημοξ EGP460 εηαη.), ηαεχξ
ηαζ κέςκ εβηαηαζηάζεςκ εθθζιεκζζιμφ πθμίςκ, ακαιέκεηαζ κα μθμηθδνςεμφκ εκηυξ πενζυδμο δζεηίαξ. φιθςκα
ιε ηα ζημζπεία πμο πανέεεζε μ Τπμονβυξ, ημ ζοκμθζηυ
ηυζημξ επέηηαζδξ ημο ζδιακηζηυηενμο θζιακζμφ ηδξ ΑζΟζ EBRD & AfDB ζοκαζπίγμκηαζ ιε αζβοπηζαηέξ ηνά- βφπημο ακαιέκεηαζ κα ημζηίζεζ EGP6 δζζ., εη ηςκ μπεγεξ βζα ημ ένβμ πενζαίμο θζιέκα
πμίςκ ημκδφθζα EGP5,1 δζζ. αθμνμφκ ηαηαζηεοαζηζηέξ
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ηέθμοξ Απνζθίμο, ενβαζίεξ.
δ Δονςπασηή Σνάπεγα Ακαζοβηνυηδζδξ & Ακάπηολδξ
ΣΟΤΡΙΜΟ
(EBRD), δ Αθνζηακζηή Σνάπεγα Ακάπηολδξ (AfDB) ηαζ
μιάδα αζβοπηζαηχκ ηναπεγζηχκ ζδνοιάηςκ πνυηεζηαζ κα Έζμδα ύρμοξ $13,03 δζζ. από ημκ ημονζζιό ημ 2019
πνδιαημδμηήζμοκ πμζμζηυ 70% ημο ακαεεςνδιέκμο ζηδκ Αίβοπημ
ζοκμθζημφ ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ημο πενζαίμο θζιέκα φιθςκα ιε πνυζθαηα δδιμζζεοεέκηα ζημζπεία ηδξ Κε(“dry port”, ήημζ ηεθςκεζαημφ ζδιείμο εζζυδμο-ελυδμο κηνζηήξ Σνάπεγαξ Αζβφπημο (CBE), ηα έζμδα ηδξ πχναξ
ηαζ ηέκηνμο logistics) ζηδκ πενζμπή 6th of October City, απυ ημκ εζζενπυιεκμ ημονζζιυ ακήθεακ ημ 2019 ζημ ζζηα δοηζηά πενίπςνα ημο Καΐνμο, πμο εηηζιάηαζ ζε πενί- ζημνζηά ορδθυ επίπεδμ ηςκ $13,03 δζζ., αολδιέκα ηαηά
πμο $176 εηαη. Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακέθενε υηζ δ 12,3% έκακηζ ημο 2018 (εζζπνάλεζξ $11,6 δζζ.) ηαζ ζδιαEBRD ακαιέκεηαζ κα ηαθφρεζ πμζμζηυ 25%-30% ηδξ κηζηά ορδθυηενα απυ ημ πνμδβμφιεκμ ζζημνζηά ορδθυ
ζοκμθζηήξ ηναπεγζηήξ πνδιαημδυηδζδξ, εκχ ηα αηνζαή επίπεδμ ηςκ $12,5 δζζ. ημ έημξ 2010. Καηά ηα ζημζπεία
ιενίδζα ηςκ θμζπχκ ηναπεγχκ ανίζημκηαζ οπυ δζαπναβ- ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ, ημ 2019 επζζηέθεδηακ ηδκ Αίιάηεοζδ. φιθςκα ιε ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, δ ημζ- βοπημ 13,1 εηαη. ημονίζηεξ (έκακηζ 11,3 εηαη. ημ 2018,
κμπναλία Elsewedy Electric (Αίβοπημξ), DB Schenker 8,3 εηαη. ημ 2017 ηαζ 14,7 εηαη. ημ 2010, ακηίζημζπα), ιε
Egypt (Γενιακία) ηαζ 3A International (Αίβοπημξ), δ μ- ζαθχξ ορδθυηενμοξ ιέζμοξ υνμοξ δζαιμκήξ ηαζ δαπαπμία έπεζ μνζζηεί ακάδμπμξ ημο ένβμο, ακαιέκεηαζ κα ηα- κχκ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ πνμδβμφιεκςκ εηχκ. διεζχθφρεζ ημ οπυθμζπμ 30% ημο ςξ άκς ζοκμθζημφ ηυζημοξ κεηαζ υηζ μ εβπχνζμξ ημονζζηζηυξ ηθάδμξ ακέιεκε έζμδα
ηαηαζηεοήξ. Ο εκ θυβς πενζαίμξ θζιέκαξ πνυηεζηαζ κα ηδξ ηάλεςξ ηςκ $15-$16 δζζ. θέημξ, ςζηυζμ ημ λέζπαζια
ηαηαζηεοαζηεί ζε έηηαζδ 100 feddans (πενίπμο 420.000 ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ έπεζ αθθάλεζ άνδδκ
ηεην. ιέηνα) ηαζ ζημπεφεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ ζδιακηζ- ηζξ πνμμπηζηέξ ιεβέεοκζδξ ημο ηγίνμο ημο αζβοπηζαημφ
ημφ δζαιεηαημιζζηζημφ ηυιαμο ηαζ ηέκηνμο logistics ημονζζηζημφ ηθάδμο, υπςξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηθάδςκ
δζαπεζνζζηζηήξ δοκαιζηυηδηαξ 720 πζθ. containers εηδζί- υθςκ ηςκ πςνχκ.
ςξ, πμο εα δζαζοκδέεηαζ ιε ζδιακηζημφξ αζβοπηζαημφξ
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φιθςκα ιε πνυζθαηεξ εηηζιήζεζξ ημο Τπμονβείμο
Πνμβναιιαηζζιμφ & Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ, ηα έζμδα
απυ ημκ ημονζζιυ ηαηά ημ ηνέπμκ μζημκμιζηυ έημξ εηηζιάηαζ πθέμκ υηζ εα ακέθεμοκ ζε $11 δζζ., ιε επίπεδμ ημονζζηζηχκ εζυδςκ πνχημο ελαιήκμο (Ημοθ.-Γεη. 2019)
ζηα $7,2 δζζ. Όπςξ ακαθένμοκ πάκηςξ ζοκηδνδηζηέξ
εβπχνζεξ ηοαενκδηζηέξ εηηζιήζεζξ, δ πενίμδμξ
«ακάννςζδξ» ημο αζβοπηζαημφ ημονζζηζημφ ηθάδμο οπμθμβίγεηαζ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ ζε πενίπμο έκα πνυκμ απυ ηδ ζηζβιή πμο εα παηαπεεί δ δζεεκήξ πακδδιία.
Πανειπζπηυκηςξ επζζδιαίκεηαζ υηζ, ζφιθςκα ιε ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο πνμέδνμο ηδξ αζβοπηζαηήξ Οιμζπμκδίαξ Σμονζζηζηχκ Πναηηυνςκ (ΔΣΣΑ) η. El-Shaer, ημ
φρμξ ηςκ μθεζθχκ ηςκ ημονζζηζηχκ πναηημνείςκ ημο
ελςηενζημφ πνμξ ηζξ αζβοπηζαηέξ ημονζζηζηέξ ιμκάδεξ
εηηζιάηαζ ζε πθδζίμκ ημο $1 δζζ. απυ ηδκ ανπή ημο λεζπάζιαημξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ. Δπζπθέμκ, μ Τπμονβυξ Σμονζζιμφ & Ανπαζμηήηςκ η. El Anani
επζζήιακε ζε ζπεηζηέξ δδθχζεζξ ημο ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο
υηζ ημ εηηζιχιεκμ φρμξ απςθεζχκ εζυδςκ βζα ημκ αζβοπηζαηυ ημονζζηζηυ ηθάδμ απυ ηζξ ακαζημθέξ πηήζεςκ ηαζ
ημ ζοκεπζγυιεκμ ηθείζζιμ αενμδνμιίςκ ακένπεηαζ ζε
πθδζίμκ ημο $1 δζζ. ζε ιδκζαία αάζδ. φιθςκα ιε ημκ
εβπχνζμ μζημκμιζηυ Σφπμ, ημ αζβοπηζαηυ ΤΠΔΞ έπεζ ακαθάαεζ κα ζοκδνάιεζ ηζξ αζβοπηζαηέξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ είζπναλδ ηςκ μθεζθχκ λέκςκ ημονζζηζηχκ
πναηηυνςκ πνμξ αοηέξ.
Σμ Τπ. Σμονζζιμύ & Ανπαζμηήηςκ οθμπμζεί πνόβναιια «εζημκζηώκ» ημονζζηζηώκ λεκαβήζεςκ
Ο εβπχνζμξ μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακαθένεδηε ζηζξ ανπέξ
Απνζθίμο ζε επζηοπδιέκδ εηηίκδζδ πνμβνάιιαημξ ημο
Τπμονβείμο Σμονζζιμφ & Ανπαζμηήηςκ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ζεζνά «εζημκζηχκ» ημονζζηζηχκ λεκαβήζεςκ
(“virtual guided tours”) ζε ημονζζηζηά εέθβδηνα ηδξ Αζβφπημο, ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζηήξ, ζε
ζοκενβαζία ιε επζζηδιμκζημφξ ηαζ ανπαζμθμβζημφξ θμνείξ. Οζ εκ θυβς λεκαβήζεζξ θαιαάκμοκ πχνα ιέζς ηδξ
ζζημζεθίδαξ ηαζ ηςκ ζεθίδςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ημο
Τπμονβείμο, ζε ιία πνμζπάεεζα ημονζζηζηήξ πνμαμθήξ
ηδξ Αζβφπημο ηαζ δζαηήνδζδξ ημο δζεεκμφξ ημονζζηζημφ
εκδζαθένμκημξ βζα ηδ πχνα ζε ορδθυ επίπεδμ, χζηε αοηή
κα επςθεθδεεί αιέζςξ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ δζεεκμφξ ηνίζδξ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ πακδδιία ημνςκμσμφ.
Σμ Τπ. Σμονζζιμύ & Ανπαζμηήηςκ επζηνέπεζ ιενζηή
θεζημονβία ημονζζηζηώκ ιμκάδςκ
Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακέθενε ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο υηζ ημ
Τπμονβείμ Σμονζζιμφ & Ανπαζμηήηςκ έπεζ επζηνέρεζ ζε
λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ εηηυξ ηςκ
δζμζηδηζηχκ πενζθενεζχκ ορδθήξ ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ
(Νυηζμ ζκά, Δνοενά Θάθαζζα, Λμφλμν, Αζμοάκ) κα
οπμδέπμκηαζ ημονίζηεξ, δζαεέημκηαξ έςξ 25% ηδξ δοκαιζηυηδηάξ ημοξ ηαζ απαζπμθχκηαξ έςξ 50% ημο πνμζςπζημφ ημοξ. Θοιίγμοιε υηζ ζημ ηέθμξ Μανηίμο μζ ημονζζηζηέξ ιμκάδεξ ζηζξ πενζθένεζεξ Νμηίμο ζκά ηαζ Δνοενάξ
Θάθαζζαξ εηηεκχεδηακ ιε ζημπυ ηδκ απμθφιακζή ημοξ
ηαζ ηδ εέζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε αοηέξ ζε πνμθδπηζηή
ηανακηίκα, εκχ μνζζιέκεξ ιμκάδεξ (υπςξ ζηδκ πενζμπή
Marsa Alam) πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ηέκηνα οπμδμπήξ ηαζ
ηανακηίκαξ επακαπαηνζγυιεκςκ Αζβοπηίςκ.
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Δκδεπόιεκμ ακάηαιρδξ ηδξ πθδνόηδηαξ λεκμδμπείςκ
ζηδκ Αίβοπημ ημ 4μ ηνίιδκμ 2020
ε δδιμζζεοεείζεξ –ζημ ηέθμξ Απνζθίμο- εηηζιήζεζξ ημο
βζα ημκ ηθάδμ ημονζζιμφ ηαηά ημ οπυθμζπμ ημο έημοξ
2020, μ υιζθμξ Colliers International επζζδιαίκεζ ημ εκδεπυιεκμ ηα πμζμζηά πθδνυηδηαξ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ζηδκ Αίβοπημ κα επακαηάιρμοκ πνμξ ημ ηέθμξ
ημο 2020 ή ζηζξ ανπέξ ημο 2021. Ζ Colliers εηηζιά υηζ
ζηδ δζάνηεζα ημο 2021, ηα λεκμδμπεία ζηδκ πενζμπή ημο
Καΐνμο εα δζαεέημοκ ηα ορδθυηενα πμζμζηά πθδνυηδηαξ
ζηδκ Αίβοπημ, μδδβχκηαξ ηδκ ακάηαιρδ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο ζηδ πχνα, θεάκμκηαξ ημ επίπεδμ ημο 65%,
έκακηζ ιέζδξ πθδνυηδηαξ 46% θέημξ. Γζα ηδκ Αθελάκδνεζα, ηα πμζμζηά πθδνυηδηαξ ηςκ λεκμδμπείςκ ακαιέκεηαζ κα ηαηαβνάρμοκ ημ 2021 άκμδμ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 20
πμζμζηζαίςκ ιμκάδςκ, θεάκμκηαξ ημ 62%, εκχ βζα ηδ
Hurghada δ πθδνυηδηα πνμαθέπεηαζ κα θεάζεζ ημ 48%
ηαζ βζα ημ Sharm El Sheikh ημ 43%, ακηίζημζπα. Ζ Colliers εηηζιά υηζ μζ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ ζηζξ αηηέξ ηδξ
Δνοενάξ Θάθαζζαξ ακαιέκεηαζ κα «ηθείζμοκ» ηδ θεηζκή
πνμκζά ιε πμζμζηά πθδνυηδηαξ ιεηαλφ 31% ηαζ 34%.
Σμ Τπ. Απαζπόθδζδξ εηηαιζεύεζ ελαββεθεείζα μζημκμιζηή αμήεεζα πνμξ ενβαγμιέκμοξ ζημκ ημονζζηζηό
ηθάδμ
Όπςξ ακέθενε μ ανιυδζμξ αζβφπηζμξ Τπμονβυξ Απαζπυθδζδξ & Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ, η. Safaan, ημ εζδζηυ ηαιείμ έηηαηηςκ ακαβηχκ πμο οπάβεηαζ ζημ εκ θυβς Τπμονβείμ έπεζ ήδδ λεηζκήζεζ ηδκ ηαηααμθή ηδξ πνχηδξ
δυζδξ επείβμοζαξ μζημκμιζηήξ αμήεεζαξ πνμξ ημοξ επμπζηά ενβαγυιεκμοξ ζημκ ηθάδμ ημο ημονζζιμφ, ηα εζζμδήιαηα ηςκ μπμίςκ έπμοκ πθδβεί απυ ηδ δζεεκή πακδδιία
ημνςκμσμφ. Ο η. Safaan ακέθενε ζπεηζηά υηζ πνυηεζηαζ
άιεζα κα ηαηααθδεμφκ ηναηζηά ημκδφθζα ζοκμθζημφ
φρμοξ πενίπμο EGP57 εηαη. ζε 48.968 απαζπμθμφιεκμοξ ζε 205 ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ακά ηδ πχνα, ιε
εθάπζζημ φρμξ αημιζημφ επζδυιαημξ ζηζξ EGP600. Ο
Τπμονβυξ Απαζπυθδζδξ ακέθενε επίζδξ υηζ ιέπνζ ζηζβιήξ έπμοκ οπμαάθεζ αζηήζεζξ βζα οπαβςβή ηςκ ενβαγμιέκςκ ημοξ ζημ ηναηζηυ πνυβναιια επείβμοζαξ μζημκμιζηήξ αμήεεζαξ 3.800 ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ.
Όπςξ ελάθθμο ακέθενε μ μζημκμιζηυξ Σφπμξ, ααζζγυιεκμξ ζε δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ Απαζπυθδζδξ, πενίπμο
2,5 εηαη. ακεπίζδιμζ ηαζ επμπζημί ενβάηεξ έπμοκ ήδδ θάαεζ ηδκ πνχηδ εη ηςκ ηνζχκ δυζεςκ, φρμοξ EGP500, ημο
έηηαηημο επζδυιαημξ έκακηζ απμθεζεέκηςκ εζζμδδιάηςκ
ημοξ ελαζηίαξ ηδξ ηνίζδξ ημο ημνςκμσμφ.
Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακαθένεδηε ηέθμξ ζε πενζπηχζεζξ
ακάηθδζδξ αδεζχκ μνζζιέκςκ ημονζζηζηχκ ιμκάδςκ απυ
ημ Τπμονβείμ Σμονζζιμφ & Ανπαζμηήηςκ, επί ηδ αάζεζ
ηαηδβμνζχκ υηζ αοηέξ πνμέαδζακ ζε απμθφζεζξ ενβαγμιέκςκ ημοξ.
Η Κεκηνζηή Σνάπεγα πενζηόπηεζ ηα επζηόηζα δακεζζιμύ πνμξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ
φιθςκα ιε πνυζθαηδ ζπεηζηή ακαημίκςζδ ημο Τπμονβείμο Σμονζζιμφ & Ανπαζμηήηςκ, δ Κεκηνζηή Σνάπεγα
Αζβφπημο (CBE) επζδμηεί ηα δάκεζα πμο πμνδβμφκ μζ εβπχνζεξ ηνάπεγεξ πνμξ επζπεζνήζεζξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, ιεζχκμκηαξ έηζζ πεναζηένς ημ επζηυηζμ ηςκ εοκμσηχκ δακείςκ δζεημφξ δζάνηεζαξ ιε ελάιδκδ πενίμδμ πάνζημξ πμο πμνδβμφκηαζ ζηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ, απυ
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8% ζε 5%. Ζ επζδυηδζδ ηςκ εκ θυβς επζημηίςκ ειπίπηεζ
ζημ πθαίζζμ ηδξ πνςημαμοθίαξ ηδξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ
βζα ζηήνζλδ ημο εβπχνζμο ημονζζηζημφ ηθάδμο ιε ηεθάθαζα φρμοξ EGP50 δζζ., δ μπμία δζεονφκεδηε πνυζθαηα
ζε ζοκέπεζα ηδξ ηνίζδξ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ δ δζεεκήξ
πακδδιία ημνςκμσμφ, χζηε κα ζοιπενζθάαεζ πνυζεεηεξ
ιμνθέξ εκζζπφζεςκ πνμξ ηζξ πθδηηυιεκεξ ημονζζηζηέξ
επζπεζνήζεζξ ηδξ πχναξ.
ΟΤΓΑΝ
Πεναζηένς οπμηίιδζδ ηδξ ζμοδακζηήξ θίναξ έκακηζ
ημο δμθθανίμο, ζδιακηζηέξ εθθείρεζξ ζηδκ αβμνά ημο
μοδάκ
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ιέζςκ Απνζθίμο,
δ ζζμηζιία ηδξ ζμοδακζηήξ θίναξ πνμξ ημ δμθθάνζμ ζηδκ
ακεπίζδιδ, πανάθθδθδ αβμνά ζοκαθθάβιαημξ πεζνμηένεοζε αηυιδ πενζζζυηενμ ζηδ δζάνηεζα ημο Απνζθίμο,
θεάκμκηαξ ιάθζζηα ζηα ιέζα ημο ιδκυξ ηα ζζημνζηά παιδθά επίπεδα ηςκ 145-147 θζνχκ ακά δμθθάνζμ, έκακηζ
επζπέδμο 130 θζνχκ ακά δμθθάνζμ ημ Μάνηζμ ηαζ πάκς
απυ 2,5 θμνέξ παναπάκς απυ ηδκ επίζδιδ ζζμηζιία, υπςξ
αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηεκηνζηή ηνάπεγα ηδξ πχναξ.
Ζ ζοκεπζγυιεκδ ακαηίιδζδ ημο δμθθανίμο έκακηζ ηδξ
ζμοδακζηήξ θίναξ μθείθεηαζ ζηδκ εκημκυηαηδ γήηδζδ
λέκμο ζοκαθθάβιαημξ πνμξ ηάθορδ ηςκ εζζαβςβζηχκ
ακαβηχκ ηδξ πχναξ, πανά ηα δζάθμνα πενζμνζζηζηά ηδξ
εκ θυβς γήηδζδξ ιέηνα πμο θαιαάκεζ δ ζμοδακζηή ηοαένκδζδ.
Δπζζδιαίκεηαζ ελάθθμο υηζ, ζφιθςκα ιε ζπεηζηή δήθςζδ
ημο Τπμονβμφ Τβείαξ ημο μοδάκ ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο,
«δ πχνα πνεζάγεηαζ επείβμοζα μζημκμιζηή αμήεεζα
φρμοξ $120 εηαη. πνμξ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ
επζδδιίαξ ημνςκμσμφ».
φιθςκα ιε μζημκμιζηά δδιμζζεφιαηα ιέζςκ Απνζθίμο,
ημ Παβηυζιζμ Πνυβναιια ίηζζδξ ηςκ ΖΔ (World Food
Programme) πνυηεζηαζ κα πνμιδεεφζεζ ημ μοδάκ ιε
200.000 ηυκμοξ ζζηανζμφ, απμδεπυιεκμ κα πθδνςεεί απυ
ημ ζμοδακζηυ ηνάημξ ζε εβπχνζμ κυιζζια. φιθςκα ιε
ζπεηζηή ακαημίκςζδ ημο ζμοδακζημφ Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ, δ εκ θυβς ζοιθςκία ιε ημ WFP πνυηεζηαζ κα
ελμζημκμιήζεζ πάκς απυ $50 εηαη. ζημ ζμοδακζηυ ηνάημξ, εκχ ημ Πνυβναιια εα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ εζζπνάλεζξ
ημο ζε ζμοδακζηέξ θίνεξ, βζα κα πανάζπεζ εκζζπφζεζξ ζε
μζημκμιζηά αζεεκείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ζηδ πχνα, πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα αβμνάζμοκ ααζζηά αβαεά.
Γοζμίςκεξ πνμαθέρεζξ ημο ΓΝΣ βζα ηδ ζμοδακζηή μζημκμιία ημ 2020
ε πνυζθαηεξ εηηζιήζεζξ ημο βζα ηδ ζμοδακζηή μζημκμιία, ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ (ΓΝΣ) πνμαθέπεζ υηζ
αοηή εα «αοεζζηεί» ζε αηυιδ ιεβαθφηενδ φθεζδ ηαηά ημ
ηνέπμκ έημξ, οπυ ημ αάνμξ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ πμο ιαζηίγεζ υθεξ ηζξ μζημκμιίεξ ημο ηυζιμο. Σμ
ΓΝΣ ακαεεχνδζε πνμξ ηα ηάης ηζξ εηηζιήζεζξ ημο ζπεηζηά ιε ημ νοειυ ακάπηολδξ ηδξ ζμοδακζηήξ μζημκμιίαξ ημ
2020 ζημ -7,2% (έκακηζ πνμδβμφιεκδξ εηηίιδζδξ ηδξ
ηάλεςξ ημο -1,2%) ηαζ ζημ -3% βζα ημ 2021 (έκακηζ πνμδβμφιεκδξ εηηίιδζδξ ηδξ ηάλεςξ ημο -0,6%).
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Κοαενκδηζηή δζάρεοζδ εηπώνδζδξ ημο θζιακζμύ ημο
Port Sudan ζηδκ DP World
Ο μζημκμιζηυξ Σφπμξ ακαθένεδηε ζημ ηέθμξ Απνζθίμο ζε
δζάρεοζδ, απυ πθεονάξ ηδξ ηοαένκδζδξ ημο μοδάκ,
πθδνμθμνζχκ πμο ακαιεηαδυεδηακ απυ δζεεκή εζδδζεμβναθζηά πναηημνεία, υηζ ημ ιεβαθφηενμ θζιάκζ ηδξ πχναξ, Port Sudan, ζηζξ αηηέξ ηδξ Δνοενάξ Θάθαζζαξ, έπεζ
εηπςνδεεί απυ ηδκ ηοαένκδζδ ηδξ πχναξ ζημ ιεβάθμ
ειζναηζκυ υιζθμ δζαπείνζζδξ θζιέκςκ & ζοζηδιάηςκ logistics, Dubai Ports (DP World). Όπςξ ακέθενακ ηα ζπεηζηά δδιμζζεφιαηα, μζ εκ θυβς πθδνμθμνίεξ πνμήθεακ
απυ ζηεθέπδ ηδξ ηναηζηήξ εηαζνείαξ δζαπείνζζδξ θζιέκςκ
ημο μοδάκ (Sea Ports Corporation), ηα μπμία ζζπονίζηδηακ υηζ μ ειζναηζκυξ, παβηυζιζαξ ειαέθεζαξ, υιζθμξ DP
World επζδζχηεζ κα απμηηήζεζ έθεβπμ επί ηδξ ζμοδακζηήξ
Ανπήξ δζαπείνζζδξ θζιέκςκ. Σμοξ ςξ άκς ζζπονζζιμφξ
δζέρεοζε μ Τπμονβυξ Οζημκμιζηχκ ημο μοδάκ, η. AlBadawi, μ μπμίμξ ιάθζζηα γήηδζε απυ ιεβάθμ δζεεκέξ
εζδδζεμβναθζηυ πναηημνείμ ηδξ Μ. Ακαημθήξ κα απμθμβδεεί επίζδια βζα ηδ δζαζπμνά ηδξ εκ θυβς, ρεοδμφξ
υπςξ παναηηήνζζε, είδδζδξ.
ε αηόιδ ορδθόηενα επίπεδα μ δείηηδξ πθδεςνζζιμύ
ζημ μοδάκ ημ Μάνηζμ
φιθςκα ιε πνυζθαηα ζημζπεία ηδξ ζηαηζζηζηήξ οπδνεζίαξ ημο μοδάκ, μ νοειυξ πθδεςνζζιμφ ημ Μάνηζμ ηνέπμκημξ έημοξ ηαηέβναρε εη κέμο ιεβάθδ αφλδζδ, θεάκμκηαξ ζημ επίπεδμ ημο 81,64%, έκακηζ 71,36% ημ Φεανμοάνζμ, 64,28% ημκ Ηακμοάνζμ, 57,01% ημ Γεηέιανζμ,
60,67% ημ Νμέιανζμ ηαζ 57,7% ημκ Οηηχανζμ 2019, ακηίζημζπα. Ζ άκμδμξ ημο ηζιάνζειμο ημ Μάνηζμ απμδίδεηαζ ηονίςξ ζηδκ άκμδμ ηςκ εβπχνζςκ ηζιχκ ηνμθίιςκ,
ςξ απμηέθεζια ηςκ εθθείρεςκ πμο ειθακίγεζ δ πχνα ζε
ααζζηά αβαεά ηαζ ημο ζοκαηυθμοεμο θαζκμιέκμο ηδξ
ακεπίζδιδξ, «ιαφνδξ» αβμνάξ ζε πμθθέξ ηαηδβμνίεξ αβαεχκ. Θοιίγμοιε υηζ ζηα πνμαθήιαηα εθθείρεςκ πμο
ακηζιεηςπίγεζ δ ζμοδακζηή μζημκμιία, έπμοκ πνυζθαηα
πνμζηεεεί ηαζ μζ δοζθεζημονβίεξ πμο έπμοκ πνμηαθέζεζ
ζηδκ αβμνά ηα ιέηνα πμο θαιαάκεζ δ ηοαένκδζδ πνμξ
πενζμνζζιυ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ ζηδ πχνα, ιε απμηέθεζια κα παναηδνείηαζ αηυιδ ηαπφηενδ άκμδμξ ηςκ ηζιχκ, ζδζαίηενα ζε πνμσυκηα
πμο ανίζημκηαζ ζε έθθεζρδ, υπςξ ηα ηαφζζια ηαζ ημ αθεφνζ.
ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
ημ πανυκ εκδιενςηζηυ δεθηίμ δεκ δδιμζζεφμοιε πθδνμθμνίεξ πενί επενπυιεκςκ ειπμνζηχκ εηεέζεςκ ζηδκ Αίβοπημ, δεδμιέκμο υηζ πνμξ ημ πανυκ ηαζ ιέπνζ κεμηέναξ,
δ πναβιαημπμίδζδ εηεέζεςκ, ειπμνζηχκ εηδδθχζεςκ
ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ ζοκεδνίςκ έπεζ ακαζηαθεί ελαζηίαξ
ηδξ δζεεκμφξ πακδδιίαξ ημνςκμσμφ.
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