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Σν Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κεηαηξάπεθε ζε
πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ζα εδξεχεη ζην Κάηξν, κεηά ηελ ππνπξγηθή ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ.
Απφ ηελ αηγππηηαθή πιεπξά ην θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ θ. Tarek El-Molla. Ο Αηγχπηηνο ππνπξγφο είπε
φηη ην θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ νινθιεξψζεθε ζε 20 κήλεο, ελψ ν Οξγαληζκφο είλαη αλνηρηφο ζηελ εηζδνρή λέσλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζα ζπκθσλνχλ κε
ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπ φξνπο. Πξφζζεζε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο δηαδξακάηηζε
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ν λένο νξγαληζκφο ζα
δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ.
ηελ παξέκβαζή ηνπ ν Έιιελαο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Κ.
Υαηδεδάθεο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ππνγξαθήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ EMGF
γηα ηελ επεκεξία ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Όπσο είπε, ην
EMGF είλαη ν πξψηνο δηεζλήο νξγαληζκφο ζηελ πεξηνρή πνπ θηηάρηεθε απφ θαη
γηα ηα κέιε ηνπ. Ζ ζεκεξηλή κέξα, αλέθεξε, είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ εληάζεσλ ζηελ πεξηνρή. Ζ Διιάδα ζηεξίδεη πάληα ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο. ήκεξα, ηφληζε, δελ είλαη ην ηέινο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ μεθίλεζαλ
πξηλ απφ δχν ρξφληα, αιιά ε απαξρή κηαο γφληκεο ζπλεξγαζίαο. Κιείλνληαο
επραξίζηεζε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηεο
πξσηνβνπιίαο.
Ζ Natasa Pilides, Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα ηελ Κχπξν, δήισζε φηη ε ρψξα ηεο ππνζηήξημε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Αηγχπηνπ απφ
ηελ πξψηε ζηηγκή. Πξφζζεζε φηη είλαη ζεκαληηθφ ν νξγαληζκφο λα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, ζεκεηψλνληαο φηη νπνηαδήπνηε
ρψξα κπνξεί λα είλαη παξαηεξεηήο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Φφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο
Μεζνγείνπ κε έδξα ην Κάηξν έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018. Ζ αλαθνίλσζε
έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηκεξνχο ζπλφδνπ θνξπθήο Αηγχπηνπ, Διιάδαο θαη Κχπξνπ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ
ηεο Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε φηη ην θφξνπκ ζα εδξεχεη ζην Κάηξν. Αξρηθά ζα πεξηειάκβαλε ηε ζπκκεηνρή Τπνπξγψλ Δλέξγεηαο απφ ηελ Αίγππην, ηελ Ηνξδαλία,
ηελ Παιαηζηίλε, ηελ Κχπξν, ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη ην Ηζξαήι.
Σν θφξνπκ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ πνπ ζέβεηαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο θπζηθνχο ηνπο πφξνπο, ζχκθσλα κε
ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Θα ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ ηα θπζηθά ηνπο απνζέκαηα, θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξέρνπζαο ππνδνκήο. Σν θφξνπκ ζα ππνζηεξίμεη ηα θξάηε κέιε ζηελ θαηαζθεπή λέσλ ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ πξνο φθεινο
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επεκεξίαο ησλ ιαψλ ηνπο.
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ

Ζ CBE δεκνζίεπζε δείθηεο ηξαπεδηθήο απόδνζεο
γηα ην Α΄εμάκελν 2020
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) δεκνζίεπζε
ζε κεληαία έθζεζε πνπ εθδφζεθε ηελ Πέκπηε, ηνπο
δείθηεο απφδνζεο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ (Ζ1) ηνπ
2020γηα ηηο ηξάπεδεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.
Ζ CBE απνθάιπςε φηη ν φγθνο ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά απμήζεθε θαηά
18,7% θηάλνληαο ηα 2,2 δηζεθαη. EGP έσο ην ηέινο
Ηνπλίνπ 2020. Απηφ ηζνδπλακνχζε κε αχμεζε 346,1
δηζ. EGP θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019
έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Απνδίδεη ηελ αχμεζε απηή
ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζε κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαηά 215,3,5 δηζ. EGP, κε ξπζκφ
αχμεζεο 16,4%. Τπήξμε επίζεο αχμεζε ηνπ φγθνπ
ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε θαηά 130,8 δηζεθαη. EGP, κε ξπζκφ 24,1%.
Δμήγεζε φηη ε αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 230,6 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP ζηηο
δηεπθνιχλζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα, ελψ νη δηεπθνιχλζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηψζεθαλ θαηά ην αληίζηνηρν
ησλ 15,8 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP. Οη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη
απφ ηηο ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, εθηφο απφ ηηο
πηζηψζεηο εγγξάθσλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ
αλνίγνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο εηζαγσγέο.
Ζ CBE εμήγεζε φηη ν ηνκέαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απέθηεζε πεξίπνπ ην 60,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ κε
θπβεξλεηηθψλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηξάπεδεο ζε δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο
ηνκείο. Δπηζήκαλε φηη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ηεο Αηγχπηνπ θαηαηάζζεηαη πξψηνο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηξάπεδεο, θαζψο έιαβε πεξίπνπ ην 32,1% ησλ ζπλνιηθψλ ρξεκνηνδνηήζεσλ. Αθνινχζεζε ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο απέθηεζε
ην 25,5% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ν
ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ κε 10,7%. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο
ζπλέρηζε λα ιακβάλεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ησλ
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, απνθηψληαο κφλν ην
2,1% ηνπ φγθνπ απηψλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ κέρξη ην
ηέινο Ηνπλίνπ 2020. χκθσλα κε ηελ CBE, ππάξρνπλ
θαη άιινη ηνκείο, ηνπο νπνίνπο δελ αλέθεξε ιεπηνκεξψο, εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν νηθνγελεηαθφο ηνκέαο, ν
νπνίνο έιαβε πεξίπνπ ην 29,6% ηνπ φγθνπ ησλ δηεπθνιχλζεσλ. Ο νηθνγελεηαθφο ηνκέαο απέθηεζε κεγάιν
κέξνο ησλ δαλείσλ πνπ παξείραλ νη ηξάπεδεο, κε ην
κεξίδην λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Απηφ αθνινπζεί
ηελ απφθαζε ηεο CBE λα απμήζεη ην κέγηζην πνζν-
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ζηφ δφζεσλ δαλείνπ ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ δαλεηνιήπηε, αληί ηνπ πξνεγνχκελνπ 30%. Σαπηφρξνλα, ν γεσξγηθφο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα ππνθέξεη απφ ηελ αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνπ παξέρεηαη, ιφγσ ησλ επηθπιάμεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ
ηνκέα. Ζ εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ γεληθφ θαλφλα
είλαη ε Αηγππηηαθή Αγξνηηθή Σξάπεδα (EAB), ε
νπνία εηδηθεχεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ
εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ηνκέα.
ην ίδην πιαίζην, ε CBE απνθάιπςε αχμεζε ηνπ
φγθνπ ησλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019/2020, ε
νπνία έιεμε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην. Απηφο ζεκείσζε ξπζκφ αλάπηπμεο 17,3% θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πεξίπνπ 4,7 δηζεθαηνκκχξηα
EGP, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 4,007 δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Ηνχλην 2019. Ζ CBE δήισζε φηη ν
φγθνο ησλ θξαηηθψλ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά
131,816 δηο EGP, θηάλνληαο ηα 744,39 δηζ. EGP
έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ην
612,57 δηζ. EGP πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα ηέιε
Ηνπλίνπ 2019. Οη θξαηηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ
λφκηζκα αλήιζαλ πεξίπνπ ζηα 642,36 δηζ. EGP
έσο ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηα
537,15 δηζ. EGP ην πξνεγνχκελν έηνο. Σαπηφρξνλα, νη θξαηηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα
αλήιζαλ ζε 102,03 δηζ. EGP, ζε ζχγθξηζε κε
75,42 δηζ. EGP. Ζ έθζεζε ηεο CBE αλέθεξε φηη ν
φγθνο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά 385,41 δηζ. EGP θαηά ην FY
2019/2020 θαη έθηαζε ηα 3,956 δηζ. EGP, ζε ζχγθξηζε κε ηα 3,570 trn γηα ην FY 2018/2019.
ηελ έθζεζε ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη νη κε θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα απμήζεθαλ θαηά 380,09 δηο EGP θηάλνληαο ηα 3,281
δηζεθαηνκκχξηα EGP έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020,
ζε ζχγθξηζε κε ηα 2,901 δηζεθαηνκκχξηα EGP
κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2019. Οη κε θπβεξλεηηθέο
θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα απμήζεθαλ θαηά
5,32 δηζ. EGP, θζάλνληαο ηα 674,3 δηζ. EGP έσο
ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα 668,98
δηζ. EGP. χκθσλα κε ην CBE, ε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 6,408 δηζεθαηνκκχξηα EGP έσο ην
ηέινο Ηνπλίνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 5,516 δηζεθαηνκκχξηα EGP κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2019.
Σν ηξαπεδηθφ θεθάιαην έθηαζε ηα 173,701 δηζ.
EGP θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα 152,661 δηζ. EGP ζηα ηέιε Ηνπλίνπ
2019.
ην ίδην πιαίζην, ε CBE απνθάιπςε κείσζε ησλ
θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα, πνπ ηζνδπλακεί κε 169,9 δηζ.
EGP θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/2020, θζάλν-
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ληαο ηα 130,214 δηζ. EGP ζε ζχγθξηζε κε EGP
352.269 δηζ. πνπ θαηαγξάθεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν
ηνπ 2019. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε CBE έρεη δειψζεη
φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζεκείσζε αχμεζε 854,1
δηζ. EGP ζηα θαζαξά εγρψξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 έσο ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2020, αληαλαθιψληαο ξπζκφ αλάπηπμεο
23,7%.
ύκθσλα κε ην ΓΝΣ ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ
πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ ηεο Αηγύπηνπ ζα θηάζεη ην
6,4% ην FY 2021/22
Σν ΓΝΣ ππνβαζκίδεη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Αηγχπηνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2020/21 ζε 42 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ 35,8
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζρέζε κε ηελ πξν
COVID-19 πξφβιεςε γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ζα θζάζεη ην
6,4% ην νηθνλνκηθφ έηνο (FY) 2021/22 θαη ην 2,8%
έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αλαθνίλσζε ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ζηελ ηειεπηαία
έθζεζε ηεο ρψξαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ζ ππνβαζκηζκέλε πξνζδνθία είλαη ειαθξψο ρακειφηεξε απφ ην 6,5% γηα ην (FY) 2021/22 πνπ ην
ΓΝΣ πξνέβιεςε ηνλ Αχγνπζην. Χζηφζν, είλαη ειαθξψο απμεκέλε απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ ηακείνπ γηα
2%ηνλ Αχγνπζην ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2020/21.
Σν ηακείν δηαηήξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ην
πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ηφζν ην FY 2022/23
φζν θαη ην FY 2023/24 ζην 5,3%, φπσο πξνέβιεπε
ηνλ Αχγνπζην.
Σν ΓΝΣ εμήγεζε φηη ε αλάπηπμε πξνβιέπεηαη λα
επηβξαδπλζεί απφηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
2019/20 θαη 2020/21 σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνπήο
ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεησκέλσλ εκβαζκάησλ θαη ηεο
επηβξάδπλζεο ηεο εγρψξηαο δξαζηεξηφηεηαο.
«Μηα επέιηθηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη επαξθή
απνζεκαηηθά παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ καμηιάξη γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνθ, αιιά ην ζνθ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θελφ ρξεκαηνδφηεζεο εμσηεξηθνχ
χςνπο 14 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2019/20 θαη ηνπ έηνπο 2020/21», δήισζε ην ηακείν.
Ο Ahmed Shams El-Din, Δπηθεθαιήο Έξεπλαο ζηελ
EFG Hermes, δήισζε ζηελ Daily News Egypt φηη ην
θελφ θάιππηε θπξίσο ην ρξένο.
Σν ηακείν αλαβάζκηζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 ζε 42 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα,
ζε ζχγθξηζε κε κηα πξφβιεςε πξηλ απφ ην COVID19 χςνπο 35,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 16,2 δηζ. Γνιάξηα ην FY 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνζδνθίεο πξηλ απφ ην COVID-19 γηα 10,6 δηζ. Γνιάξηα
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Γνιάξηα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
Δλ ησ κεηαμχ, ην ακνηβαίν θεθάιαην πξνέβιεπε φηη
ην βξαρππξφζεζκν ρξένο ζα θζάζεη ηα 19,2 δηζ. Γνιάξηα ην FY 2020/21, απφ 16,9 δηζ. ζχκθσλα κε ηελ
πξφβιεςε πξηλ απφ ην COVID-19 γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Ο Shams El-Din ζεκείσζε φηη, εάλ ε Αίγππηνο ρξεηαζηεί λα εθδψζεη λένπο ινγαξηαζκνχο ή νκφινγα ή
λα πάξεη λέα δάλεηα γηα λα θαιχςεη ην θελφ ζην
βξαρππξφζεζκν ρξένο ηεο, ε ρψξα ζα πξέπεη λα αλαρξεκαηνδνηεζεί ηφζν απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο φζν
θαη απφ ηα νκφινγα.
"Απηφ δελ πξέπεη λα απνηειέζεη δήηεκα, δεδνκέλνπ
φηη ε Αίγππηνο έρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πξαγκαηηθά επηηφθηα παγθνζκίσο, θαη είλαη ζίγνπξα κηα ειθπζηηθή αγνξά γηα νξηζκέλα θεθάιαηα εηζνδήκαηνο", δήισζε ν Shams, "Δάλ κπνξνχκε λα ιάβνπκε
επηδνηνχκελα δάλεηα απφ ΓΥΗ γηαηί φρη, αθφκε θαιχηεξα . Αιιά λνκίδσ φηη ζα δαλεηζηνχκε απφ ηελ
αγνξά. "
Σν ΓΝΣ δήισζε φηη ε απφζβεζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο έθηαζε ηα
6,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην FY 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξν-COVID-19 πξφβιεςε ησλ 8,2
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Δπίζεο ππνβάζκηζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ηηο θαζαξέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ηεο Αηγχπηνπ (ΑΞΔ)
θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 ζε 7,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ 10,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην FY 2020/21 πξν COVID-19.
Σν ΓΝΣ αλέκελε φηη νη θαζαξέο ΑΞΔ ζα θηάζνπλ
ηα 7,8 δηζ. Γνιάξηα κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2020, ζε
ζχγθξηζε κε ηηο πξνζδνθίεο πξηλ απφ ην COVID-19
γηα $ 9,6 δηζ. «Σν εμσηεξηθφ ηζνδχγην αλακέλεηαη
λα επηδεηλσζεί απφ ηηο εθξνέο ραξηνθπιαθίνπ, ηελ
αζζελέζηεξε εηζξνή ΑΞΔ, ην ζνθ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη
ηα ρακειφηεξα εκβάζκαηα», δήισζε ην ΓΝΣ. «Σν
ράζκα εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο εθηηκάηαη ζε
πεξίπνπ 9,2 δηο $ ην FY 2019/20 θαη $ 4,5 δηζεθαηνκκχξηα ην FY 2020/21.»
«Σν πξνζσπηθφ καο εθηηκά φηη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη άκεζν, κε ηελ Αίγππην λα
έρεη ήδε ράζεη πεξηζζφηεξα απφ 5 δηζ. Γνιάξηα ζε
απνζεκαηηθά ηνλ Μάξηην θαη κηα πεξαηηέξσ ηαρεία
κείσζε ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα δεκηνπξγήζεη αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή αζηάζεηα», δήισζε ην ΓΝΣ.
Αλέθεξε φηη ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο αλακέλεηαη λα
είλαη ζεκαληηθφο.
Σαπηφρξνλα, ν αληίθηππνο θαη απφ ηνπο θξαδαζκνχο
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη ζνβαξφο. Μηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε πνπ
πξνβιεπφηαλ ην ηέηαξην ηξίκελν (ηξίκελν 4) ησλ
ρξήζεσλ 2019/2020 θαη ην 1ν ηξίκελν ηνπ έηνπο
2020/2021, είρε σο απνηέιεζκα κηα αλαζεψξεζε
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πξνο ηα θάησ ηεο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζε
2% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 θαη 2,8% ην έηνο
2020/21 .
Σν ΓΝΣ ζεκείσζε επίζεο φηη ηα επίπεδα αλεξγίαο
ηεο Αηγχπηνπ είλαη επίζεο πηζαλφ λα απμεζνχλ, ηδίσο ιφγσ ηεο απφηνκεο επηβξάδπλζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Μηα ηζρπξή αλάθακςε πξνβιέπεηαη πξνο ην
παξφλ ην FY 2021/22, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγρψξηα δξαζηεξηφηεηα ζα αξρίζεη λα νκαινπνηείηαη.
Ζ πιήξεο αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα επίπεδα
πξηλ απφ ην COVID-19 κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν, θαζψο νη αλεζπρίεο γηα ηελ πγεία ελδέρεηαη
λα ζπλερίζνπλ λα επηβαξχλνπλ ηα δηεζλή ηαμίδηα.
Σν ηακείν εμήγεζε φηη, κε ζπλερηδφκελεο ζπδεηήζεηο
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα εμαθνινπζνχλ λα πνζνηηθνπνηνχληαη, νη πξνθαηαξθηηθέο ελδείμεηο είλαη φηη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα
ζα κπνξνχζε λα κεησζεί. Απηφ ζα ζεκάλεη κείσζε
απφ ην πξνυπνινγηζκέλν 2% ηνπ ΑΔΠ ζε 1,4% ην
FY 2019/20 θαη 1% ην FY 2020/21, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
αληίθηππνπ.
Χο απνηέιεζκα, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη φηη ην δεκφζην
ρξένο ζα απμεζεί απφ 84% ηνπ ΑΔΠ ην FY
2018/2019 ζε 91,5% ην FY 2020/21, ζε ζχγθξηζε κε
κηα πξνβνιή πξηλ απφ ην COVID-19 γηα 79% γηα ην
FY 2020/2021. Σν ρξένο αλακέλεηαη λα μαλαξρίζεη
ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ απφ ην 2021/22, θαζψο ε
θξίζε ζα αξρίζεη λα κεηξηάδεηαη.
"Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο παξακέλεη ζηαζεξφο,
αιιά ε θξίζε ελέρεη θηλδχλνπο θαη, φπσο θαη ζε
άιιεο ρψξεο, ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα ραξηνθπιάθηα δαλείσλ
ησλ ηξαπεδψλ, πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο
ρξεψζεηο πξνκήζεηαο, ρακειφηεξα θέξδε θαη απζηεξφηεξνπο φξνπο ξεπζηφηεηαο", δήισζε ην ΓΝΣ.
"Χζηφζν, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ζρεηηθά θαιά
ηνπνζεηεκέλν γηα λα ρεηξηζηεί ην άγρνο, κε ηα πην
πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη, ζε ζπλνιηθφ
επίπεδν, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ξεπζηφ θαη θαιά θεθαιαηνπνηεκέλν, κε ηζρπξή θεξδνθνξία θαη
πνηφηεηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ."
Σν ΓΝΣ θαηέιεμε ζεκεηψλνληαο, φηη ην δεκφζην
ρξένο ηεο Αηγχπηνπ είλαη πςειφ θαη νη αθαζάξηζηεο
ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο είλαη κεγάιεο. Δλψ ν αληίθηππνο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ
παλδεκία έρεη απμεκέλνπο θηλδχλνπο, δηάθνξνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ.
ε απηνχο πεξηιακβάλεηαη ην πςειφ κεξίδην ηνπ
ρξένπο ζε εγρψξην λφκηζκα πνπ εθδίδεηαη ηνπηθά θαη
δηαηεξείηαη απφ εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
απφ ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. Ζ Αίγππηνο είρε επίζεο ζεκαληηθά απνζέκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζηελ παγθφ-
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ζκηα θξίζε.
Σν ΓΝΣ επαίλεζε ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αηγππηηαθψλ αξρψλ γηα ηελ θξίζε COVID-19 θαη δήισζε φηη ηα κέηξα είλαη νινθιεξσκέλα. Σν δηεζλέο
ίδξπκα ζεκείσζε επίζεο φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εηζήγαγε έλα επξχ θάζκα κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξίζεο ζηελ πγεία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο
καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.
Σν ηακείν ηφληζε φηη ηα κέηξα ζηήξημεο πξέπεη λα
είλαη έγθαηξα, ζηνρεπκέλα, δηαθαλή θαη πξνζσξηλά,
εζηηάδνληαο ζηηο άκεζεο αλάγθεο γηα δαπάλεο πγείαο
θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πην επάισησλ.
Μείσζε θαηά 8,6% ηνπ ειιείκκαηνο εκπνξηθνύ
ηζνδπγίνπ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2020
Ζ Αίγππηνο ζεκείσζε έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην χςνπο 3,30 δηζ. Γνιαξίσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020,
κεησκέλν θαηά 8,6% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν
πέξπζη, φηαλ έθηαλε ηα 3,61 δηζ. Γνιάξηα, ζχκθσλα
κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο ηαηηζηηθήο
(CAPMAS).
Οη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ θαηά 7,9%
θηάλνληαο ζηα 2,26 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2020, έλαληη 2,45 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019. Ζ θάκςε νθείιεηαη ζηε
κεησκέλε αμία νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξέζθσλ θξνχησλ πνπ έθηαζε
ζην 10,5%, έηνηκα ξνχρα 2,5%. αξγφ πεηξέιαην ζην
46,3% • θαη πιαζηηθά ζε αθαηέξγαζηε κνξθή ζην
10,4%.
Σαπηφρξνλα, ε αμία ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2020. Πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα θαη παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ
απμήζεθαλ θαηά 28,0%. γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
θαηά 29,3% θαη είδε απφ πιαζηηθά θαηά 79,8%.
Δπηπιένλ, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ κεηψζεθε θαηά
8,3% θηάλνληαο ζηα 5,56 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, έλαληη 6,06 δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ γηα ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2019. Απηφ νθείιεηαη ζηε κεησκέλε αμία νξηζκέλσλ πξντφλησλ, φπσο:
πιαζηηθά ζηηο θχξηεο κνξθέο ηνπο θαηά 1,6%. θαιακπφθη θαηά 2,9%; αξγφ πεηξέιαην θαηά 24,5% θαη
ην ζηηάξη θαηά 5,3%.
Οη εηζαγσγέο νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, σζηφζν,
απμήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηφ πεξηειάκβαλε πξντφληα φπσο: ηα θάξκαθα θαη ηα θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ απμήζεθαλ θαηά 18,8%,
νη πξψηεο χιεο ζηδήξνπ ή ράιπβα θαηά 3,8%, νη νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο ρεκηθέο νπζίεο θαηά 1,8%
θαη ε ζφγηα θαηά 118,9%.
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Σα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθαλ θαηά 51 εθαηνκκύξηα USD ηνλ
Αύγνπζην.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε, ηε
Γεπηέξα, φηη ηα θαζαξά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηά
ηεο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 51 εθαηνκκχξηα USD
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, θζάλνληαο ηα 38,366 δηζεθαηνκκχξηα USD, ζε ζχγθξηζε κε ηα 38,315 δηζεθαηνκκχξηα USD ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020.
Ο θπβεξλήηεο ηεο CBE Tarek Amer απνθάιπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouly, ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο, φηη νη εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο απμάλνληαη απφ
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Ο Ακεξ αλέθεξε φηη ε αμία ηεο
αηγππηηαθήο ιίξαο έρεη απμεζεί θαηά 0,66% έλαληη
ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020. Ζ αμία
ηεο EGP ζε ζρέζε κε ην USD έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο θνξνλατνχ
(COVID-19)
Σα θαζαξά απνζεκαηηθά ηεο CBE ζεκείσζαλ πξσηνθαλή επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, θαζψο
ζεκείσζαλ άλνδν θαηά πεξίπνπ 3 δηζ. Γνιάξηα θηάλνληαο ζηα 45,419 δηζ. Γνιάξηα ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 42,61 δηζ. Γνιάξηα
πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019. Χζηφζν, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα κεηψζεθαλ κεηαμχ Μαξηίνπ θαη Μαΐνπ 2020, ιφγσ ηεο παλδεκίαο,
αιιά απμήζεθαλ μαλά ηνλ Ηνχλην, ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ
Αχγνπζην.
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχληαη απφ μέλα λνκίζκαηα, ρξπζφ, εηδηθά ηξαβερηηθά δηθαηψκαηα (SDR) θαη θαζαξά δάλεηα απφ ην
ΓΝΣ. Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ππνζηεξίδνπλ
ην ηνπηθφ λφκηζκα, ελψ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη εγγπψληαη ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ηεο Αηγχπηνπ γηα
αξθεηνχο κήλεο.
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα απνζέκαηα μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχληαη απφ δνιάξηα ΖΠΑ,
επξψ, βξεηαληθή ζηεξιίλα θαη γηελ Ηαπσλίαο. Σν κέγεζνο ησλ απνζεκάησλ ζε μέλν λφκηζκα νπνηαζδήπνηε ρψξαο αληηπξνζσπεχεη πεγή δχλακεο ή αδπλακίαο, αλάινγα κε ηελ αμία θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα
εθπιεξψλεη ηηο μέλεο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο.
Σα έζνδα ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, ν ηνπξηζκφο, νη
εμαγσγέο, νη μέλεο επελδχζεηο θαη ηα εκβάζκαηα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη πφξνη γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά
απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ.
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Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζύκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο CBE
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 10
επηεκβξίνπ 2020, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ -0,2% ηνλ Αχγνπζην 2020 ζε ζχγθξηζε
κε -0,7% ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη
-0,4 τοις εκατό τον Ιούλιο του 2020. Κατά συνέπεια,
ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ
3,4% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 4,2%
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020. Ο κεληαίνο δνκηθφο πιεζσξηζκφο ππνινγηδφκελνο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Αηγχπηνπ, θαηέγξαςε αξλεηηθφ 0,2% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε αξλεηηθφ 0,4% ηνλ
ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελν έηνπο θαη ην αξλεηηθφ
0,1% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020. Καηά ζπλέπεηα, ν εηήζηνο
δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηαγξάθεθε ζην 0,8% ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 0,7% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Ζ Αίγππηνο μεθηλά πξσηνβνπιία πιεξσκήο ζε
κεηξεηά γηα θαζπζηεξεκέλεο εθπηώζεηο εμαγσγήο
Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη
Ματη αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη κηα
πξσηνβνπιία εληφο ησλ πξνζερψλ εκεξψλ πνπ ζα
επηηξέςεη ηελ άκεζε απνπιεξσκή ζε κεηξεηά γηα
φιεο ηηο θαζπζηεξνχκελεο εθπηψζεηο. Οη απνπιεξσκέο ζα παξέρνληαη απφ ην Σακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ (ΔΣΑ) πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2020, κε
έθπησζε 15%. Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ είλαη κία
απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο, κε
ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην λα έρεη ήδε εγθξίλεη πέληε πξσηνβνπιίεο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ
2019 κε ζηφρν ηε δηεπζέηεζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ
εθπηψζεσλ. Οη πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ
απνπιεξσκή ζε κηθξφηεξεο νληφηεηεο κε αλψηαην
φξην 5 εθαη. EGP, ηελ απνπιεξσκή ηνπ 30% ησλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηνπο εμαγσγείο θαη ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ εμαγσγέσλ κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηεισλεηαθέο ππνρξεψζεηο.
Ζ θπβέξλεζε έρεη επίζεο εηζαγάγεη πξσηνβνπιίεο
πνπ ζα βιέπνπλ ηελ απνπιεξσκή ησλ ζπλνιηθψλ
θαζπζηεξήζεσλ ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ ή πέληε εηψλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηηο επελδχζεηο ζε
αληάιιαγκα θαη ηελ πξσηνβνπιία θαηαλνκήο γεο.
Οη εηαηξείεο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο εμαγσγέο,
φπσο νη Oriental Weavers (ORWE) θαη ηα Dice for
Sports and Casual Wear (DSCW) αλακέλεηαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία. Ζ
θαζπζηέξεζε εθπηψζεσλ γηα εμαγσγέο ηεο ORWE
αλήιζε ζηα 509 εθαηνκκχξηα EGP έσο ηα ηέιε Ηνπιίνπ 2020, κε ην 62% ησλ πξντφλησλ ηεο λα εμάγνληαη ην 2019. Σν αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ εθπηψ-
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ζεσλ γηα ηηο εμαγσγέο ηεο DSCW αλήιζε ζηα 130 Ζ Αίγππηνο εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθό παθέην
εθαηνκκχξηα EGP έσο ην ηέινο Ηνπιίνπ 2020, κε ην $2 δηζ. από δηεζλή ηξαπεδηθή θνηλνπξαμία
58% ησλ πξντφλησλ ηνπ λα εμάγνληαη ην 2019.
χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ ΟηθνΈθδνζε πξώηνπ παθέηνπ «πξάζηλσλ» νκνιόγσλ λνκηθψλ θ. Maait ζηηο 31/8, ην αηγππηηαθφ θξάηνο
από ηελ έλσζε ρσξώλ Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο εμαζθάιηζε ηε ιήςε ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ
Βόξεηαο Αθξηθήο (MENA).
χςνπο $2 δηζ. απφ θνηλνπξαμία πεξηθεξεηαθψλ θαη
δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζθνπφ ηελ θάιπΣν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ εηνηκάδε- ςε ειιείςεσλ ξεπζηφηεηαο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά ην γηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο εμαηηίαο ηεο νηπξψην παθέην «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ απφ ηελ θνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο
έλσζε ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο παλδεκία θνξσλντνχ. χκθσλα κε πεγέο ηνπ ΤΑθξηθήο (MENA). Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Mo- πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ
hamed Maait είπε φηη ε πξνζθνξά απηνχ ηνπ είδνπο παθέην ζα έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο, ζα ρνξεγεζεί δε
νκνιφγσλ ζηηο αγνξέο ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ζε δχν ηκήκαηα, ην πξψην, χςνπο $1,5 δηζ. σο δαηεο εκπηζηνζχλεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ αηγπ- λεηαθή δηεπθφιπλζε θιαζηθνχ ηχπνπ, ην δε δεχηεξν,
πηηαθή νηθνλνκία. Θα ππνζηεξίμεη ηα ηξέρνληα θαη χςνπο $500 εθαη., σο δάλεην ηζιακηθνχ ηχπνπ. χκκειινληηθά ζρέδηα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πξνζειθχ- θσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ πεγέο, ε ιήςε ηνπ αλσηένληαο ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο πνπ ελ- ξσ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ απφ ηελ ηξαπεδηθή θνηδηαθέξνληαη γηα πεξηβαιινληηθέο θαη ρξεκαηννηθν- λνπξαμία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα,
λνκηθέο επελδχζεηο, θαη ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηε ελψ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην έρεη ήδε εγθξίλεη ηε
βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Αη- ιήςε ηνπ ελ ιφγσ ηξαπεδηθνχ θνηλνπξαθηηθνχ δαγχπηνπ. Ο Maait εμήγεζε φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη λείνπ.
έλα ραξηνθπιάθην επηιέμηκσλ πξάζηλσλ έξγσλ αμί- χκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξείρε ην αηγπαο 1,9 δηο $, εθ ησλ νπνίσλ ην 16% αθνξά ζηνλ ην- πηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηεο δηεζλνχο ηξακέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Έλα αθφκε πεδηθήο θνηλνπξαμίαο πνπ ζα δαλεηνδνηήζεη ην αηγπ19% είλαη ζε θαζαξέο κεηαθνξέο, 26% ζε βηψζηκε πηηαθφ θξάηνο εγνχληαη νη εκηξαηηλέο ηξάπεδεο
δηαρείξηζε λεξνχ θαη απνρέηεπζεο, θαη 39% ζε κεί- Emirates NBD (ηνπ Νηνπκπάη) θαη First Abu Dhabi
σζε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο. Πξφζζεζε φηη ε Bank (ηνπ Άκπνπ Νηάκπη), νη νπνίεο θαη δηελήξγεVigeo Eiris, ζπγαηξηθή ηεο Moody's, πξαγκαηνπνίε- ζαλ ζρεηηθή δηαδηθαζία επηινγήο νκάδα δηεζλψλ δαζε ηελ αλεμάξηεηε αλαζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ λεηνδνηψλ ζπκβαηηθνχ θαη ηζιακηθνχ ηχπνπ. χκπιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηε- θσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην θαηαγξαθέλ
ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Ζ εηαηξεία έρεη επί- δηεζλέο ρξεκαηνδνηηθφ ελδηαθέξνλ ππεξέβε θαηά
ζεο απνθηήζεη κηα ηζρπξή γλψκε δεχηεξνπ κέξνπο 1,7 θνξέο ην επίπεδν ηεο αξρηθά επηδησθφκελεο ζπζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ην πιαίζην ησλ επηιέμη- λνιηθήο πίζησζεο, αληαλαθιψληαο ηελ εκπηζηνζχλε
κσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ έξγσλ. Σφληζε φηη ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ αηγπνη απνδφζεηο απφ ηα πξάζηλα νκφινγα ζα ρξεζηκν- πηηαθή νηθνλνκία θαη ελζαξξχλνληαο έηζη ην αηγππνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ αληηθα- πηηαθφ θξάηνο λα απμήζεη ην αηηνχκελν πνζφλ δηεηνπηξίδνπλ ηε δέζκεπζε ηεο Αηγχπηνπ ζηνπο ζηφ- ζλνχο δαλεηνδφηεζεο απφ ην αξρηθφ επίπεδν ησλ
ρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ (SDGs). Ο $1,5 δηζ. ζηα $2 δηζ.
Maait είπε φηη ην πιαίζην γηα ηελ θπξίαξρε πξάζηλε χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Τρξεκαηνδφηεζε αλαπηχρζεθε κεηά απφ αξθεηέο ζπ- πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο κε ηα αξκφδηα ππνπξ- δξπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα δαλεηαθή ρξεγεία ζηελ Αίγππην. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα Τ- καηνδφηεζε ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πεξηιακβάλνπνπξγεία Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ληαη νη HSBC, Citibank, Abu Dhabi Islamic Bank,
Πεξηβάιινληνο, Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψ- Standard Chartered, Al Ahli Bank of Kuwait, Arab
ζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, Μεηαθνξψλ θαη ηέγαζεο, Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Banking
Βνεζεηηθψλ θαη Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ.
Corporation, Islamic Dubai Bank, Islamic Sharjah
Bank, Islamic Emirati Bank, Intesa Sanpaolo θαη
Samba Financial Group.
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Ζ EBRD επελδύεη ζε 16 έξγα ζηελ Αίγππην γηα ην Ζ Αίγππηνο εγθαηληάδεη επηκέξνπο ρξεκαηνδόηε2020
ζε ζην πιαίζην ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Σακείνπ ηεο
Αηγύπηνπ (TSFE) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεΖ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλά- ζίεο θαη ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό
πηπμεο (EBRD) έρεη επελδχζεη ζε 16 έξγα ζηελ Αίγππην γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Αλαπιε- Ζ Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ Hala El-Said εμέδσζε δηάξσηή Πξφεδξν ηεο ηξάπεδαο Juergen Rigtrenk.
Σα ζρφιηα ηνπ Rigtrenk έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαγκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Τπν-ηακείνπ ηεο Αηγχπηνπ
ζπλάληεζήο ηνπ ην άββαην κε ηελ ππνπξγφ Γηε- γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηνλ Φεζλνχο πλεξγαζίαο ηεο Αηγχπηνπ, Rania Al-Mashat, θηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ην
γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε λέα πνξεία ζπλεξγαζίαο γηα Κπβεξλεηηθφ Σακείν ηεο Αηγχπηνπ (TSFE).
Ζ El-Said ηζρπξίζηεθε φηη ε θηινζνθία ηνπ TSFE
ηελ πεξίνδν 2021-2025.
Πξφζζεζε φηη ε ηξάπεδα έρεη πξνσζήζεη κηα ηζρπξή εμαξηάηαη απφ ην ζρέδην ηνπ θξάηνπο λα επηηχρεη
εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ Αίγππην σο κέξνο ηεο πιν- νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ζχκθσλα κε
πνίεζεο πνιιψλ έξγσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ αλα- ην Egypt Vision 2030.
Ζ ππνπξγφο εμήγεζε φηη ζθνπφο ηνπ επηκέξνπο ηαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ρψξαο.
Απφ ηε ζπλεξγαζία αλακέλνληαη απνηειέζκαηα κείνπ είλαη λα ε επέλδπζε ζε κηα ζεηξά ηνκέσλ
φπσο: κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα γηα ελίζρπζε φπσο: κε ηξαπεδηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.
ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο. παξνρή ίζσλ ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, νηθνλνκηθή έληαμε θαη
επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη πξνψζεζε ηνπ ςεθη- ρξεκαηννηθνλνκηθή ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απα- λσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελππφζεθσλ
ζρφιεζεο ησλ λέσλ.
Ζ ππνπξγφο Al-Mashat ηφληζε φηη ν λένο δξφκνο ζπ- δαλείσλ, ηνπ εκπνξηθνχ factoring, ηεο κηθξνρξεκαλεξγαζίαο επζπγξακκίδεηαη κε ηηο κειινληηθέο νηθν- ηνδφηεζεο, ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ
λνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ θαζψο θαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ.
εζληθφ φξακά ηεο. Σν αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκ- Πξφζζεζε φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφβνχιην ελέθξηλε πξφζθαηα κηα ζηξαηεγηθή γηα λα ρνπο ηνπ, ην ηακείν ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί φιεο
δηαζθαιίζεη φηη ην 30% ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζα ηηο νηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
είλαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκα, πξνθεηκέλνπ λα ππν- ελψ ζα αζθεί επίζεο φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ δηαζέηεη
ζηεξίμεη ηελ πξάζηλε αλάθακςε. Ζ Αίγππηνο έρεη ην TSFE.
ηνπνζεηήζεη απφ έλαλ πεξηβαιινληηθφ ζχκβνπιν ζε Ζ El-Said επεζήκαλε φηη ην επηκέξνπο ηακείν ζα
είλαη ζε ζέζε λα ηδξχζεη εηαηξείεο , θεθάιαηα θαη
θάζε ππνπξγείν
Ζ ππνπξγφο πξφζζεζε φηη ε πξνψζεζε ησλ ίζσλ άιιεο νληφηεηεο ή λα ζπλεηζθέξεη ζε απηά ζχκθσλα
επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο ζεσξείηαη σο θξίζηκν δή- κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηακείνπ, εληφο ή εθηφο ηεο Αηηεκα θαη είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάπηπμεο γχπηνπ.
ηεο Αηγχπηνπ. Πξφζζεζε φηη ην ππνπξγείν ηεο, ζε Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδεηαη, λα ιακζπλεξγαζία κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ βάλεη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, λα εθδίδεη νκφινγα
θαη ην Δζληθφ πκβνχιην Γπλαηθψλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη άιια ρξεφγξαθα.
(NCW), μεθίλεζαλ ηελ πιαηθφξκα Gap Accelerator. Απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ αγνξά, πψιεζε,
Ζ πιαηθφξκα, ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο ζηε Μέζε ελνηθίαζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, εθκεηάιιεπζε
Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηηο παγίσλ θαη θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε
γπλαίθεο ηεο Αηγχπηνπ λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθή ελ- ρξήζε ηνπο θαη ηελ θαηνρή ηνπο, θαζψο θαη ην δαδπλάκσζε, κέζσ ζηελήο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη λεηζκφ ή ηελ εγγχεζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ή ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, δήισζε ε ππνπξγφο.
ηδησηηθνχ ηνκέα.
Παξάιιεια κε ηελ αηδέληα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ Σν ηακείν ζα έρεη αλεμάξηεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεγπλαηθψλ, ε ππνπξγφο Al-Masaht πξφζζεζε φηη ε ηα θαη ζα έρεη νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεπαλδεκία απνθάιπςε ηελ αλάγθε γηα πξνεγκέλεο ζία. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, ην εγθεθξηκέλν θεηερλνινγηθά ιχζεηο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ θάιαην ηνπ αλέξρεηαη ζηα 30 εθαηνκκχξηα EGP θαη
επηηάρπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην εθδνζέλ θεθάιαην ζηα 500 εθαηνκκχξηα EGP.
θαη ζα πξνσζήζνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα Ζ απφθαζε πξνβιέπεη φηη ην TSFE ζα πιεξψζεη
125 εθαηνκκχξηα EGP, κεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ
ηνπο λένπο ζε επξχηεξε θιίκαθα.
ηφρνο είλαη λα ηεζεί ν άλζξσπνο ζηνλ ππξήλα, γηα ηακείνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ. Σν ππφινηηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθά- πν ζα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά ή ζε είδνο εληφο ηξηψλ
ιαην, ηελ πινπνίεζε έξγσλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ γηα εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ.
ηελ επηηάρπλζε ηεο πξφνδν κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
ησλ 17 ηφρσλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ.
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Σν ηακείν ζα έρεη αλεμάξηεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ζα έρεη νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ αλέξρεηαη ζηα 30 εθαηνκκχξηα EGP θαη
ην εθδνζέλ θεθάιαην ζηα 500 εθαηνκκχξηα EGP.
Ζ απφθαζε πξνβιέπεη φηη ην TSFE ζα πιεξψζεη
125 εθαηνκκχξηα EGP, κεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ
ηακείνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ. Σν ππφινηπν ζα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά ή ζε είδνο εληφο ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ.
Οηθνλνκηθή Εώλε ζην
Καλάιη ηνπ νπέδ
(SCZone): ην ιηκάλη Ain Sokhna ε Dubai Ports
World (DP World) ζα αλνίμεη 2ε δεμακελή ειιηκέληζεο κέζα ζε ιίγνπο κήλεο
Ζ πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ Καλαιηνχ
ηνπ νπέδ (SCZone) Yehia Zaky ζπλαληήζεθε κε
ηνλ Suhail Al-Banna, Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ
Dubai Ports World (DP World) ζηε Μέζε Αλαηνιή
θαη ηελ Αθξηθή, γηα ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ιηκάλη
Ain Sokhna.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη δχν πιεπξέο
εμέηαζαλ έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκηθήο δψλεο ηνπ ιηκέλα Ain Sokhna θαη άιια
έξγα, ππφ ην θσο ηεο θνηλήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ δχν πιεπξψλ.
πδήηεζαλ επίζεο ην κέιινλ ηεο Δκηξαηηλήο επηρείξεζεο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο δψλεο, εηδηθά ζηε βηνκεραληθή δψλε θαη ην ιηκάλη, ιακβάλνληαο ππφςε
ηνπο απμεκέλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο DP World
ζην ιηκάλη, θαη ηηο πξννπηηθέο γηα λα θηάζεη ζηα επηζπκεηά επίπεδα αλάπηπμεο.
Ο Εάθη πξφζζεζε φηη ζπδήηεζε κε ηελ πιεπξά ησλ
Δκηξάησλ δηάθνξα ζρέδηα, ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο
DP World ζην ιηκάλη Ain Sokhna. Σν πην ζεκαληηθφ
απφ απηά είλαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζηε
δεχηεξε δεμακελή ηνπ ιηκαληνχ, ζην πιαίζην ηεο
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επίζεκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηεο ηνπο επφκελνπο κήλεο.
Δπηπιένλ, αληηκεησπίζηεθε ε έθηαζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο δεμακελήο λα θηάζεη ζε πιήξε ρσξεηηθφηεηα, εηδηθά επεηδή ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηα πην
πξφζθαηα δηεζλή πξφηππα γηα ηε ιήςε ηεξάζηησλ
πινίσλ. Απηφ ζα εμαζθάιηδε φηη κπνξεί λα μεθηλήζεη
ζπλαιιαγέο ακέζσο κεηά ηελ επίζεκε ιεηηνπξγία.
ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ επίζεο νη ηειεπηαίεο
εμειίμεηο ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζην Ain Sokhna. Οη εμειίμεηο αθνξνχλ ηε δψλε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε κηα έθηαζε 10
ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ, θαη ηελ πινπνίεζή ηεο
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ εγθξίζεθε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ.
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Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δηαζέηεη 6,13 δηζ. USD
γηα ηελ αλαθνύθηζε από ηηο επηπηώζεηο ηνπ
COVID-19
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη δηαζέζεη ζπλνιηθά
6,13 δηζ. Γνιάξηα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο λέαο παλδεκίαο coronavirus (COVID-19).
Απφ απηφ ην πνζφ, πεξίπνπ 528 εθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ δηαηεζεί γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο, παξέρνληαο άκεζεο
ηαηξηθέο πξνκήζεηεο θαη εθηακηεχζεηο κπφλνπο ζην
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηηο πξψηεο γξακκέο ηεο θξίζεο. Οη κεληαίεο επηρνξεγήζεηο γηα ηξεηο
κήλεο ζπλνιηθνχ χςνπο 93 $ (ηζνδχλακν κε 1.500
EGP) επεθηάζεθαλ επίζεο ζηνπο εκεξήζηνπο θαη
ζηνπο παξάηππνπο εξγαδφκελνπο θαη νη ζπληάμεηο
απμήζεθαλ θαηά 14%. ηνρεπκέλεο κεηαθνξέο κεηξεηψλ δφζεθαλ επίζεο γηα λα πξνζεγγίζνπλ επάισηεο νηθνγέλεηεο. Οη παξαηεξήζεηο δεκνζηεχζεθαλ
ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΓΝΣ κε ηίηιν
«Κνηλσληθέο δαπάλεο γηα αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Κεληξηθή Αζία».
Σνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Μνράκελη Ματάη αλαθνίλσζε φηη είρε δαπαλήζεη πεξίπνπ 65 δηζεθαηνκκχξηα EGP απφ ην 100 δηζεθαη. EGP πνπ ν πξφεδξνο Ακπληέι Φαηάρ Δι-ίζη
πξφθεηηαη λα δηαζέζεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε. Ζ έθζεζε ζεκείσζε φηη νη πςειφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο θνηλσληθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο. Σν ΓΝΣ ππνδειψλεη
φηη κηα θαηά 10% αχμεζε ησλ θαηά θεθαιήλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζα κπνξνχζε λα θιείζεη ην 20% –
65% ηνπ ράζκαηνο ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (HDI) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (MCD) θαη ησλ ππφινηπσλ
ρσξψλ. Οη δείθηεο εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θηψρεηαο
ζην MCD έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο
δχν δεθαεηίεο. Χζηφζν, ν ξπζκφο πξνφδνπ έρεη επηβξαδπλζεί, θαη απηνί νη δείθηεο παξακέλνπλ αζζελέζηεξνη απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ.
Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη αζζελέζηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ
MCD απφ φ, ηη ζε άιιεο πεξηνρέο. Δμήγεζε φηη πνιιέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ πηεζηηθά δεηήκαηα, φπσο ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη ε θαθή
εθπαίδεπζε. Δλψ ππάξρεη ζεκαληηθή πνιπκνξθία
κεηαμχ ησλ ρσξψλ, νη θνηλσληθέο δαπάλεο ζηελ πεξηνρή είλαη γεληθά ρακειφηεξεο απφ φ, ηη ζε άιια
κέξε ηνπ θφζκνπ. «Οη θπβεξλήζεηο ζηελ πεξηνρή
ηνπ MCD αθηεξψλνπλ θαηά κέζν φξν ην 10,4% ηνπ
ΑΔΠ ζηηο θνηλσληθέο δαπάλεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
παγθφζκην κέζν φξν EM 14,2%», αλέθεξε ην ΓΝΣ
ζηελ έθζεζε. Οη πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αεηθφξνπ αλάπηπ-
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μεο ηνπ ΟΖΔ (SDGs) ππνγξακκίδνπλ ην κέγεζνο
ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή. Ζ
κέζε ρψξα ζηελ πεξηνρή MCD πξέπεη λα δαπαλήζεη
επηπιένλ 5,3% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο έσο ην 2030 γηα λα
επηηχρεη πέληε SDGs πνπ θαιχπηνπλ αλζξψπηλν,
θνηλσληθφ θαη θπζηθφ θεθάιαην. Πνιιέο απφ απηέο
ηηο ρψξεο ζα ρξεηαζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξεο δαπάλεο. Σν ΓΝΣ ζεκείσζε φηη νη θνηλσληθέο δαπάλεο
κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα, κε κηα ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν ηακείν είπε φηη ην ράζκα ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ
ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ
ζπγθξηηηθά, είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ δαπαλψλ. Απηφ ππνδειψλεη φηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ
δαπαλψλ θαζψο θαη ην πνζφ. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα ηνπ ΓΝΣ ππνδειψλνπλ φηη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζηελ πεξηνρή ζηα παγθφζκηα ζχλνξα ζα κπνξνχζε, ρσξίο θακία αχμεζε
ησλ δαπαλψλ, λα εμαιείςεη ην έλα ηξίην ηνπ ράζκαηνο HDI. Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ηα ηζρπξφηεξα ηδξχκαηα είλαη θξίζηκα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ. Πξφζζεζε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ
θαη ησλ δεηθηψλ ηεο ζεζκηθήο πνηφηεηαο, φπσο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, ν έιεγρνο ηεο
δηαθζνξάο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Ζ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε
δεκφζησλ πφξσλ ειαρηζηνπνηεί ηηο ζπαηάιεο θαη
πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.

17 ηξάπεδεο ζηελ Αίγππην αλαθέξνπλ ζπλνιηθά
θαζαξά θέξδε 18.565 δηο EGP ην Α΄εμάκελν 2020
πλνιηθά 17 ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά πέηπραλ ζπλδπαζκέλα θαζαξά θέξδε
πεξίπνπ 18,656 δηζ. EGP ην πξψην εμάκελν (H1)
ηνπ 2020.
Οη θφβνη γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ παλδεκία
(COVID-19) θαη ε πξνζθπγή ησλ ηξαπεδψλ ζε απμαλφκελεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα ζπλέρηζε λα αζθεί πίεζε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ γηα ην δεχηεξν ζπλερφκελν ηξίκελν. Απηφ
είρε αληίθηππν ζηα θέξδε ηνπο, παξά ηελ αχμεζε
ησλ εζφδσλ.
χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 17
ηξαπεδψλ, ε Γηεζλήο Δκπνξηθή Σξάπεδα - Αίγππηνο
(CIB) θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε, κε ηα θέξδε λα
θηάλνπλ ηα 5 δηο EGP. Σν QNB Alahli ήξζε ζηε
δεχηεξε ζέζε κε 3,803 δηζ. EGP, ελψ ε Banque du
Caire ήξζε ζηελ ηξίηε ζέζε κε θαζαξφ θέξδνο 1,770
δηζ. EGP. Μεηά απφ απηά, ε AlexBank ήξζε ζηελ
ηέηαξηε ζέζε κε θέξδε 1,369 δηζ. EGP, ελψ ε Σξάπεδα ηέγαζεο θαη Αλάπηπμεο (HDB) θαηέγξαςε 1
δηζ. EGP, ζηελ πέκπηε ζέζε.
Ο λένο ηξαπεδηθόο λόκνο ηεο Αηγύπηνπ ηίζεηαη ζε
ηζρύ κεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ Πξνέδξνπ Al-Sisi
Ο λένο ηξαπεδηθφο λφκνο ηεο Αηγχπηνπ ηέζεθε ζε
ηζρχ επίζεκα, κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπ απφ ηνλ
Πξφεδξν Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη θαη ηελ επαθφινπζε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. Οη
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο παίθηεο
ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ
(CBE), ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ
εηαηξεηψλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ. Δπίζεο θαιχπηνληαη απφ ην λφκν νη εηαηξείεο αλαθνξάο θαη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, εηαηξείεο εγγχεζεο πηζηψζεσλ, δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
Ο Tamer El-Dakkak, λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο CBE,
δήισζε φηη ν λένο ηξαπεδηθφο λφκνο ηέζεθε ζε ηζρχ
24 ψξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο επίζεκεο έθδνζήο
ηνπ. Ο El-Dakkak εμήγεζε φηη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα ελαξκνληζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ εληφο 12
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο CBE κπνξεί λα παξαηείλεη
απηήλ ηελ πεξίνδν ζε φρη πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, θαζηζηψληαο απηή ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ
έλα έσο ην πνιχ ηξία έηε.
Ο λένο λφκνο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε πνιιψλ ζηφρσλ, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ηνπο θαλφλεο θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα επν-
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πηηθψλ αξρψλ αλά ηνλ θφζκν. Θα δηαζθαιίζεη ηε
δηαηήξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ηξαπεδηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζα απνθχγεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. ηνρεχεη επίζεο λα απμήζεη ην πίπεδν απφδνζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαη λα αλαπηχμεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο αληαγσληζηηθέο ηνπ
δπλαηφηεηεο γηα λα ηνλ θαηαηάμεη ζηνλ παγθφζκην
αληαγσληζκφ. Σαπηφρξνλα, ν λένο λφκνο έρεη νξηζηεί
γηα λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ θηινδνμηψλ ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή πξφνδν. Ζ δηαθπβέξλεζε θαη ε αλεμαξηεζία ηεο
CBE ζα εληζρπζνχλ βάζεη ησλ λέσλ θαλνληζκψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπληαγκαηηθνχο ειέγρνπο αλεμάξηεησλ θνξέσλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ.
Μείσζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ γηα
ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο
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πνίεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ Intesa είρε πνπιήζεη ην
κεξίδην 9,75% ζηελ IFC, ην νπνίν επαλαγφξαζε ηψξα
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ

Ζ Orange Egypt ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Elsewedy
Technical Academy "STA" γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθώλ ππνηξνθηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ γηα 3
ρξόληα
Ζ Orange Egypt, ν θνξπθαίνο πάξνρνο νινθιεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ππέγξαςε
ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Elsewedy Technical
Academy (STA) πνπ ζπλδέεηαη κε ην ίδξπκα
Elsewedy Electric, έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, γηα λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ ππνηξνθηψλ, νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα κηα πεξίνδν 3
εηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα πξνεηνηκαζίαο κηαο παξηίδαο θαιά εθπαηδεπκέλσλ λεαξψλ αηγππηηαθψλ δηακεηξεκάησλ κε ηηο πην πξφζθαηεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Οη ππνηξνθίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Orange ζα δηθαηνχληαη θνηηεηέο πνπ θαηέρνπλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα εθαξκνζηνχλ
ζηελ ηερληθή αθαδεκία Elsewedy γηα δηπιή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο.
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν ππιψλεο. κηα ζεσξεηηθή θαηά 20% θαη
κηα πξαθηηθή θαηά 80%, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο
ησλ πξαθηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο.
Ζ Orange Egypt ζα πξνζθέξεη επίζεο πξαθηηθή εθπαίδεπζε γηα καζεηέο ζηελ Elsewedy Technical
Academy "STA" σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα έρνπλ
επίζεο ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνχλ ηα θεληξηθά
γξαθεία ηεο Orange θαη λα γλσξίζνπλ ηηο ηειεπηαίεο
ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο θαη λα εμεξεπλήζνπλ πψο ιεηηνπξγεί.

Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζε ηξάπεδεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κεηψζεθαλ ζην 3,9% ηνπ ζπλνιηθνχ
ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 2020, ζε
ζχγθξηζε κε 4,1% ζηα ηέιε Μαξηίνπ, ζχκθσλα κε
έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ
(CBE). Ζ CBE αλέθεξε φηη νη ρνξεγήζεηο θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχζαλ ην 97,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηνπο ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2020. Σν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
ζηα ζπλνιηθά δάλεηα κεηψζεθε ζην 61,9% ζηα ηέιε
Ηνπλίνπ, απφ 62,7% ην Μάξηην, ζχκθσλα κε ηελ
CBE.
Ο ηδίξνο ησλ 10 θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ έθηαζε ζηα
4,950 δηζεθαηνκκχξηα EGP θαη 4,303 δηζεθαη. Δπξψ
ζηηο πέληε κεγάιεο ηξάπεδεο.
χκθσλα κε ηελ CBE, ν ηνπηθφο δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο έθηαζε ηα 923.714 δηο EGP, ελψ ηα ππφινηπα δηαηξαπεδηθά δάλεηα ζην εμσηεξηθφ έθηαζαλ πεξίπνπ 230,051 δηζεθαηνκκχξηα EGP κέρξη ην ηέινο
Ηνπλίνπ.
Ζ έθζεζε πξφζζεζε φηη ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ
πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά αλήιζε
ζε πεξίπνπ 173,701 δηο EGP ζηα ηέιε Ηνπλίνπ. Σν
κεξίδην ζηηο 10 θνξπθαίεο ηξάπεδεο ήηαλ πεξίπνπ
120,10 δηζ. EGP, ελψ ην θεθάιαην ζηηο θνξπθαίεο 5
ηξάπεδεο αλήιζε ζε πεξίπνπ 98,534 δηζ. EGP.
Ζ IFC πνπιάεη ην κεξίδην 9,75% πνπ θαηείρε Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Δλέξγεηαο κε έδξα ην Σέμαο εηζέξρνληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ
ζηελ Alexbank:
αγνξά 21 εθαη. Γνιαξίσλ από ηελ SAPESCO ηεο
Ζ International Finance Corporation πνχιεζε ην κε- Αηγύπηνπ:
ξίδην 9,75% πνπ θαηείρε ζηελ Σξάπεδα ηεο Αιεμάλδξεηαο (Alexbank) ζηνλ ηηαιηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν In- Ζ MENA κε έδξα ηηο ΖΠΑ θαη ν πάξνρνο ππεξεtesa Sanpaolo, ζε κηα ζπλαιιαγή 161 εθαη. USD. Ζ ζηψλ πεηξειαίνπ ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ National Enζπκθσλία επαλαθέξεη ην κεξίδην ηεο Intesa ζηελ ergy Services Reunited (NESR) έθιεηζαλ ηελ πεξαAlexbank ζην 80% - ην ίδην κεξίδην πνπ είρε αγνξά- ζκέλε εβδνκάδα ζπκθσλία αμίαο 21 εθαη. Γνιαξίσλ
ζεη ζε κηα ζπλαιιαγή ηνπ 2006 πνπ ηελ θαζηζηά ην γηα ηελ απφθηεζε ηεο Sahara Petroleum Services
Company ( SAPESCO).
κεγαιχηεξν κέηνρν ηεο Alexbank κε ηελ ηδησηηθν-
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Ζ ζπκθσλία εμαγνξάο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ
Ηνχλην, νδήγεζε επίζεο ηε SAPESCO λα εθδψζεη
πάλσ απφ 2 εθαη. Μεηνρέο ηεο NESR βάζεη πνζνζηνχ κεηαηξνπήο 10 USD αλά κεηνρή, θαζψο θαη κε
ηειηθφ θέξδνο έσο θαη 3 εθαη. USD ζε κεηξεηά. Ζ
NESR ζπκθψλεζε λα δηαθαλνλίζεη ή λα αλαιάβεη
ην καθξνπξφζεζκν ρξένο ηεο SAPESCO. Ζ εμαγνξά
ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ηεο NESR ζηελ αηγππηηαθή
αγνξά θαη θέξλεη ηηο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο SAPESCO ζηε ανπδηθή Αξαβία, ηα ΖΑΔ, ηε Ληβχε θαη ην Κνπβέηη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο.
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Θα επεξεαζηεί επίζεο απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα
ηεο Vodafone International Group λα πνπιήζεη ηελ
επηρείξεζή ηεο ζηελ Αίγππην, ηελ νπνία ζα έθαλε
γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζην δίθηπν 5G.
Σν άιιν ζελάξην, πξνζζέηεη ε Wael, ππφ ην θσο ηεο
ιήμεο ηνπ κλεκνλίνπ, είλαη φηη ε TE κπνξεί λα κελ
θάλεη θηλήζεηο, αιιά λα παξακείλεη επραξηζηεκέλε
κε ην κεξίδην 45%, παξαθνινπζψληαο ηπρφλ λέεο
πξνζθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ.
Ζ Delta Fertilizers θαιεί ζε Γηεζλή Γηαγσληζκό
εηαηξείεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο

Σν κέιινλ ηεο εμαγνξάο ηεο VODAFONE Egypt
από ηελ STC θξέκεηαη ζην θελό
Ο δηαγσληζκφο απνηειεί κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ λα αλαΣν Μλεκφλην πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Saudi Tele- πηχμεη θαη λα κεηαξξπζκίζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εcom Company (STC) θαη ηεο Vodafone International ηαηξείεο. Ζ βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Delta CompaGroup έιεμε απηή ηελ εβδνκάδα, ρσξίο ηειηθή ζπκ- ny, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ρεκηθή βηνκεραλία
θσλία γηα ηελ πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ 55% ηεο ηειεπ- Holding Company, ππέβαιε έγγξαθν δηαγσληζκνχ
ηαίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζηελ Αίγππην. Σν Μλε- γηα δηεζλείο εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηα ιηπάζκακφλην έιεμε, κεηά απφ νθηψ κήλεο ζπλνκηιηψλ θαη ηα. Σν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαδηαπξαγκαηεχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ θαζπζηεξήζεη θέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ζεκαληηθά ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο θνξνλατνχ εξγνζηαζίσλ ηεο Delta Company πνπ βξίζθνληαη
(COVID-19).
ζην Daqahleya Governorate. Ζ θίλεζε απνηειεί επίΔλ ησ κεηαμχ, ε Telecom Egypt (TE), ε νπνία θαηέ- ζεο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφρεη ην 45% ηεο Vodafone Egypt, αλακέλεη επίζεο ζησλ Δπηρεηξήζεσλ λα αλαπηχμεη θαη λα κεηαξξπζπεξαηηέξσ εμειίμεηο ζηελ θαηάζηαζε κε ηελ νπνία κίζεη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο, εηδηθά ζην ηερληζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Ζ θφ θνκκάηη ηνπο. Ζ εηαηξεία έρεη πξνζθαιέζεη δηεΣΔ αληηκεησπίδεη κηα επηινγή, κεηαμχ ηνπ εάλ ζα ζλείο εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηε βηνκεραλία
ρξεζηκνπνηήζεη ην πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα ή αλ ζα ιηπαζκάησλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο εππνβάιιεη ππνρξεσηηθή πξνζθνξά αγνξάο γηα ηηο ληφο ηξηψλ κελψλ. ηε ζπλέρεηα, ε εηαηξεία πνπ ζα
κεηνρέο ηεο απφ ηνλ αγνξαζηή. Θα κπνξνχζε λα ην επηιεγεί ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηερληθέο κειέηεο γηα
πξάμεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο λφ- ηελ αλάπηπμε ησλ εξγνζηαζίσλ ακκσλίαο θαη κεζακνπο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Ρπζκηζηη- λφιεο ηεο Delta. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηελ αηγππηηαθή
θή Αξρή ηεο Αηγχπηνπ (FRA).
εηαηξεία λα εθαξκφζεη ηα πξνηεηλφκελα έξγα, ζε
Ζ Mary Wael, αλαιχηξηα ηειεπηθνηλσληψλ ζην Pha- ζπλεξγαζία κε κεγάιεο βηνκεραληθέο ζπκβαιιφκεros Holding, δήισζε φηη ελφςεη ηεο ιήμεο ηνπ Μλε- λεο εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
κνλίνπ ρσξίο ηειηθή ζπκθσλία, ππάξρνπλ δχν πηζα- Αλακέλεηαη κειέηε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη
λά ζελάξηα γηα ηε ζπκθσλία. Απηά ζα ιάβνπλ επί- εκπνδίσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε
ζεο ππφςε αλαθνξέο φηη νη δηεζλείο ηξάπεδεο εηνη- απηφλ ηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ζηνλ
κάδνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην πξνηηκεζηαθφ δη- νπνίν αλήθεη ην εξγνζηάζην ακκσλίαο ηεο Delta, ην
θαίσκα ηεο TE λα αγνξάζεη ην κεξίδην ηεο Vodafone νπνίν ηδξχζεθε πξηλ απφ 40 ρξφληα.
International Group ζηε κνλάδα ηεο Αηγχπηνπ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ παιαηφηεηαο, ην εξγνΣν πξψην ζελάξην είλαη φηη ε TE ζα θάλεη κηα πξν- ζηάζην θαηαλαιψλεη πςειά πνζνζηά ελέξγεηαο θαζθνξά γηα λα αγνξάζεη ην κεξίδην 55% ηεο Voda- ζηζηψληαο ην θνζηνβφξν θαη πεξηβαιινληηθά επηδήfone International, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξαγ- κην.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
καηνπνηεζεί κε ή ρσξίο ζπλεξγάηεο. ε απηφ ην ζελάξην, είλαη πηζαλφ ε αμία ηεο πξνζθνξάο λα είλαη
20% έσο 40% κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ησλ 2,39 δηο Ζ Αίγππηνο εηζπξάηηεη 6,9 δηζεθαη. EGP από ηέ$ ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο πνπ παξνπζίαζε ε STC. Ζ ιε ηαθηνπνίεζεο παξάλνκσλ θηηζκάησλ
ρακειφηεξε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ ηνπ αληίθηππνπ ηεο παλδεκίαο ηνπ θν- πλνιηθά 1,1 εθαηνκκχξηα αηηήκαηα ηαθηνπνίεζεο
ξνλντνχ ζηε δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, γηα παξάλνκα θηίξηα ππνβιήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ
κε ηε Vodafone Egypt λα αλαθέξεη επίζεο αζζελέ- Αίγππην θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ
έσο ηηο 14 επηεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ
ζηεξα απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη.
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Ο ππνπξγφο ηφληζε φηη κεγάιν κέξνο ησλ πνζψλ πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη
ζηνπο πνιίηεο.
εκείσζε φηη ππήξμε κεγάιε δήηεζε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε, κε ζεκαληηθή πξνζέιεπζε ησλ πνιηηψλ ζε
εζληθφ επίπεδν. Οη ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά
κε ηα ηέιε, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 50 EGP αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.
Ο Shaarawy πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη πξνζθέξεη ζε φζνπο έρνπλ ήδε ππνβάιεη αηηήκαηα δίκελε πεξίνδν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε πξνζθέξεη κείσζε
25% ησλ ηειψλ ζε πεξίπησζε άκεζεο πιεξσκήο
νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. Ο ππνπξγφο αλέιπζε φηη
έρνπλ αλαθνηλσζεί πεξαηηέξσ κεηψζεηο πνπ ζα θηάζνπλ ην 70%. Ζ θίλεζε έρεη σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη
ηνπο πνιίηεο λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα θηίξηα ηνπο γηα
λα απνθχγνπλ ηελ θαηεδάθηζε.
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Ζ Emaar εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη θέξδε ζηνλ
θιάδν ησλ αθηλήησλ ηεο θαη βιέπεη λέεο επελδύζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 6εο Οθησβξίνπ

Ζ Emaar Properties ζα κπνξνχζε λα αλαθνηλψζεη
κέζα ζε ιίγνπο κήλεο λέεο επελδχζεηο ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ηελ πφιε ηεο 6εο Οθησβξίνπ, θαζψο δηαηεξεί κηα ζεηηθή πξννπηηθή γηα ηε βηνκεραλία αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ιέεη ν πξφεδξνο
ηεο Emaar Properties Mohammed AlAbbar. Ο Δκηξαηηλφο επηρεηξεκαηίαο δελ έδσζε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα ή ηελ αμία ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ. Ζ Emaar Misr ήηαλ ε
κφλε απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο αλάπηπμεο
αθηλήησλ ζηελ Αίγππην πνπ αλέθεξε αχμεζε θεξδψλ ην δεχηεξν ηξίκελν, θαζψο ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ην lockdown έπιεμε
ηνλ ηνκέα. Σα θέξδε κεηαμχ ησλ πέληε θνξπθαίσλ
εηαηξεηψλ κεηψζεθαλ θαηά 31% θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ. Οη αλαιπηέο αλακέλνπλ αλάθακςε
ζηνλ ηνκέα ηνπο πξνζερείο κήλεο, ππφ ηελ πξνυπφΖ HHD ζηνρεύεη ζε πσιήζεηο γεο αμίαο 1,2 δηζ. ζεζε φηη έλα δεχηεξν θχκα ηνπ ηνχ δελ ζα νδεγήζεη
EGP γηα ην FY 2020/21
ζε πεξαηηέξσ αλαζηάησζε.
Ζ εηαηξεία Heliopolis Company for Housing and
Development (HHD) αλαθνίλσζε φηη ζέιεη λα πνπιήζεη 130 feddan ηνπ απνζέκαηνο γεο ηεο, αμίαο ζπλνιηθνχ 1,2 δηο EGP ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/2021.
Ζ εηαηξεία είπε φηη απηή ε έθηαζε ζα πξνζηεζεί
ζηελ πψιεζε 100 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ζπλνιηθήο
αμίαο 132,3 εθαη. EGP. Ζ θίλεζε έξρεηαη σο κέξνο
ηνπ ζρεδίνπ ηεο HHD λα ηξνπνπνηήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο δνκή, κε ηελ εηαηξεία λα αλαθέξεη
φηη απηή ηε ζηηγκή έρεη ρξέε 3 δηζ. EGP. εκείσζε
φηη πξνβιέπεη κείσζε ηνπ ρξένπο ζηα 1,7 δηζ. EGP
κέζσ ησλ πσιήζεσλ, έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα κελ
επηβαξχλεηαη πεξαηηέξσ δεδνκέλεο ηεο ζνβαξήο
έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο.
Ζ HHD απνθάζηζε λα κελ πξνζθέξεη νηθφπεδα
πξνο πψιεζε πνπ δελ ζπλδένληαη κε επηρεηξήζεηο
θνηλήο σθέιεηαο, γηα λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηεο
αμίαο πψιεζεο απηψλ ησλ εθηάζεσλ. ηελ ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε ηεο HHD, απνθαζίζηεθε λα
νξηζηεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην κε ρξνλνδηαγξάκκαηα έξγσλ. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ γηα θάζε έξγν θαη ηα κεληαία πνζνζηά πινπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε απφδνζε. Ζ εηαηξεία κειεηά επίζεο λέα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηα ηέιε απφ ηνπο πειάηεο ηεο,
γηα λα γεθπξψζεη ην ράζκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα
κεηψζεη ην ππφινηπν θφζηνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ. Ζ HHD αλακέλεη επί ηνπ παξφληνο
ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί ηηο επφκελεο εκέξεο.

ΔΝΔΡΓΔΗΑ

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνηλώζε εκεξνκελίεο γηα ην ζπλέδξην EGYPS ην 2021 ζην Κάηξν
Ζ Αλψηαηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή
Γηάζθεςε θαη Έθζεζε Πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ
(EGYPS 2021) αλαθνίλσζε φηη ην Πέκπην (5ν) ζπλέδξην θαη έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 31
Μαΐνπ έσο ηηο 2 Ηνπλίνπ 2021 ζην Κάηξν.
Τπφ απφ ην ζχλζεκα «Βφξεηα Αθξηθή θαη Μεζφγεηνο: Ζ θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ», ζηελ εθδήισζε ζα ζπκκεηάζρνπλ αξθεηνί
ππνπξγνί πεηξειαίνπ θαη ελέξγεηαο, εγέηεο κεγάισλ
πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ θαη εηδηθνί ηεο βηνκεραλίαο.
Σελ εθδήισζε αλακέλεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ
πεξίπνπ 35.000 ζπκκεηέρνληεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 80 ρψξεο. Πάλσ απφ 500 εθζέηεο θαη 16 πεξίπηεξα ρσξψλ ζα ζπκκεηάζρνπλ επίζεο ζηε ζπλνδεπηηθή έθζεζε, θαζψο θαη 27 ηνπηθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο πεηξειαίνπ, 2.000 εθπξφζσπνη θαη 300 νκηιεηέο ζε 80 ζπλεδξίεο.
Ζ επηηξνπή, ε νπνία ζπλεδξίαζε κε βηληενδηάζθεςε
ηελ Σεηάξηε κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ Tarek El-Molla, δήισζε φηη
ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πλεδξίνπ βγήθε κεηά απφ
εθηεηακέλε αμηνιφγεζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ.
Καζψο ζπλερίδεηαη ε παλδεκία (COVID-19), ν ρξφλνο παξέρεη ζηνπο δηεζλείο ζπκκεηέρνληεο αζθαιέζηεξεο ηαμηδησηηθέο επθαηξίεο, θαζψο θαη έλα θαηάιιειν πξφγξακκα γηα ζπλάληεζε θαη επηθνηλσλία. Ο
El-Molla είπε φηη ην EGYPS έρεη αλαπηπρζεί ζεκα-
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ληηθά φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ
θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Ο ππνπξγφο πξφζζεζε φηη απηή ε εθδήισζε ρξεζηκεχεη σο
έλα εμαηξεηηθφ παξάζπξν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο
βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ.
Σν ζπλέδξην ζηνρεχεη λα εληνπίζεη επελδπηηθέο θαη
εηαηξηθέο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο
ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ρξεζηκεχεη γηα λα ηνλίζεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν
πνπ δηαδξακαηίδεη ε Αίγππηνο ζηελ παξαγσγή θαη ην
εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. Ο El-Molla
πξφζζεζε φηη ε Αίγππηνο έρεη γίλεη ην επίθεληξν ηεο
δηεζλνχο πξνζνρήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ησλ
ζεηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Απηά έρνπλ ελζαξξχλεη θαη αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία θαη ηηο επελδχζεηο
ζηε ρψξα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Christopher Hudson, Πξφεδξνο ηεο DMG Events πνπ δηνξγαλψλεη ην
ζπλέδξην, εμέθξαζε ηελ ραξά ηνπ λα θηινμελήζεη
ηελ πέκπηε έθζεζε. Σφληζε φηη απηή ε έθζεζε δεκηνπξγήζεθε σο αλαζθφπεζε ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηδξπηή
ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην.
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην ηεο Αηγύπηνπ ζπδεηά ηε
ρξεκαηνδόηεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (waste to energy/ WTE)
ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,
ηελ Σξίηε 1/9/2020, ζπδεηήζεθε ην λέν ζχζηεκα
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαη ε εμαζθάιηζε δηεζλνχο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ κεηαηξνπή απνβιήησλ ζε
ελέξγεηα (WTE).
πκκεηείραλ ζηηο ζπδεηήζεηο νη Τπνπξγνί: Πεξηβάιινληνο Γηαζκίλ Φνπάλη, Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania Al-Mashat θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο Μαρκνχλη
αραξάνπη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε θα
Fouad είπε φηη ε ηερλνινγία WTE είλαη έλαο απφ
ηνπο κεραληζκνχο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο
απνβιήησλ θαη απνηεινχλ ην λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δμήγεζε φηη ηα εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο κεηαηξέπνπλ ηα απφβιεηα ζε νξγαληθά
ιηπάζκαηα θαη ελαιιαθηηθά θαχζηκα, θαζψο θαη ζε
ελέξγεηα.
Ο φγθνο ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπκθσληψλ κε πνιπκεξείο θαη δηκεξείο αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο γηα πεξηβαιινληηθά έξγα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ
238,2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαιχπηνληαο ηέζζεξα
έξγα.

ΔΛΙΓΑ 13

Αγσγόο πεηξειαίνπ από ην Ηξάθ πξνο ηελ Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηνξδαλίαο.
Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El Molla, έζεζε ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο αγσγνχ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ην Ηξάθ ζηελ
Αίγππην θαη ηελ Ηνξδαλία ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε
ηνλ Πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouly, ζχκθσλα κε
δήισζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν δήηεκα πξνέθπςε ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
πεηξειαίνπ.
Οη ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ πξσζππνπξγνχ Madbouly κε ππνπξγνχο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα πηζαλά ζρέδηα ελίζρπζεο ηεο θνηλήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ, Ηνξδαλίαο θαη Ηξάθ,
ζχκθσλα κε ηελ ηξηκεξή ζχλνδν θνξπθήο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηνξδαλία κε ηελ παξνπζία
ηνπ Αηγχπηηνπ πξνέδξνπ, Abdel Fattah Al-Sisi.
Σν νηθόπεδν θπζηθνύ αεξίνπ Zohr παξάγεη πάλσ
από 3 δηζ. θπβηθά θαη πξνζειθύεη 10,4 δηζ. USD
επελδύζεηο
Ζ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Zohr field μεπέξαζε ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα ηελ εκέξα
(cfpd), απνηειψληαο ην 40% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ, φπσο απνθάιπςε ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El
-Molla.
Ζ Petro Shorouk Company θαηάθεξε λα θάλεη αξθεηέο γεσηξήζεηο ζηε λφηηα πεξηνρή ηνπ νηθνπέδνπ
θαη λα αξρίζεη ηελ άληιεζε, απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γεσηξήζεσλ ζε 15.
πλνιηθά 10,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ επελδπζεί ζηνλ ηνκέα απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην νηθφπεδν Zohr έσο ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπλίνπ, φπσο δήισζαλ νη Πξφεδξνη ηεο Petro
Shorouk Company θαη ηεο Petrobel, ππφ ηνλ ππνπξγφ πεηξειαίνπ Atef Hasan.
Ζ ηξέρνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνπέδσλ
ηεο Petrobel αλήιζε ζε πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην βαξέιηα πεηξειαίνπ αλά εκέξα, ελψ ε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο ησλ νηθνπέδσλ έθηαζε πεξίπνπ 1,1
δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ ηελ
εκέξα θαη πεξίπνπ 70.000 βαξέιηα αξγνχ πεηξειαίνπ ηελ εκέξα.
Καηά ην FY19 / 20, ε εκεξήζηα παξαγσγή ηεο εηαηξείαο έθηαζε ηα 12.000 βαξέιηα ζπκππθλσκέλνπ
θαη 280.000 ηφλνπο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ (LPG).
Δπηπιένλ, ε ρσξεηηθφηεηα παξαγσγήο ησλ ηεζζάξσλ γεσηξήζεσλ αεξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λνηηνδπηηθφ νηθφπεδν έθηαζε ηα 415 εθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα.
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Ζ Total Egypt ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ OLA Ener- Πηώζε ηεο πεηξειατθήο δήηεζεο ζύκθσλα κε
gy Egypt ζηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ αλαθνίλσζε ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Δλέξγεηαο
πεηξειαηνεηδώλ ηεο Alexandria Petroleum Products.
Ζ παγθφζκηα δήηεζε γηα πεηξέιαην είλαη πηζαλφ λα
είλαη αθφκε ρακειφηεξε απφ φ, ηη πξνβιεπφηαλ, δεΖ Total Egypt θαη ε OLA Energy Egypt ππέγξαςαλ δνκέλνπ φηη ε αλαδσπχξσζε ηνπ covid-19 ζε φιν
ζπκθσλία θνηλνπξαμίαο γηα απφ θνηλνχ ηδηνθηεζία, ηνλ θφζκν πιήηηεη ηελ θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία λένπ ηεξκαηηθνχ ζηαζ- πξνβιέςεηο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληκνχ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Αιεμάλδξεηα.
ζκνχ Δλέξγεηαο (IEA) πνπ δεκνζηεχζεθαλ απηήλ
Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο Alexandria Petroleum Prod- ηελ εβδνκάδα. Ο ΓΟΔ βιέπεη ηψξα ηε δήηεζε λα
ucts (APPT) ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε δψλε πεηξειαί- κεηψλεηαη θαηά 8,4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ηελ εκέξα
νπ Mex ζε νηθφπεδν 23.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζηα 91,7 εθαηνκκχξηα βαξέιηα / εκέξα ην 2020 (απφ
θαη ζα έρεη αξρηθή ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο 8,1 εθαηνκκχξηα βαξέιηα / εκέξα πξφβιεςε ηνλ Αχ10.000 θπβηθψλ κέηξσλ. Σν APPT ζα ρξεζηκεχζεη γνπζην), ελψ ν ΟΠΔΚ αλακέλεη κηα αθφκε πην δξασο ην θχξην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηφζν ζηνπο πειά- καηηθή πηψζε 9,5 εθαηνκκπξίσλ βαξέιη / εκέξα,
ηεο φζν θαη ζηα πξαηήξηα θαπζίκσλ ζηελ Αιεμάλ- πηψζε 9,5 % ζε ζρέζε κε πέξπζη. Ζ ζιηβεξή πξννδξεηα, θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Αθηήο πηηθή έξρεηαη αθνχ ε BP αλαθνίλσζε φηη ε δήηεζε
θαη ηνπ Βφξεηνπ Γέιηα.
βξίζθεηαη ζε ηεξάζηηα πηψζε θαζψο ε παλδεκία
ε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα θχξηα δηπιηζηήξηα ηεο πξνθαιεί πιήγκα ζηελ θαηαλάισζε νξπθηψλ θαπζίΑιεμάλδξεηαο θαη ηελ πξνβιήηα πεηξειαηνεηδψλ, ν κσλ.
ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζα έρεη επίζεο πξφζβαζε ζην
National Petroleum Pipeline Grid.
Ζ Eni, ε BP αλαθνηλώλνπλ λέα αλαθάιπςε θπζηηελ αξρηθή ηνπ θάζε, ην APPT ζα πεξηιακβάλεη θνύ αεξίνπ ζην EastMed:
ηέζζεξηο δεμακελέο βελδίλεο, δχν δεμακελέο πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνθφξν θνξηεγφ, θαη αλακέλεηαη Ζ Eni θαη ε BP έθαλαλ κηα λέα αλαθάιπςε θπζηθνχ
λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην ηειεπηαίν ηξίκελν αεξίνπ ζηελ ππεξάθηηα πεξηνρή «Great Nooros Arηνπ 2022. Ζ επέθηαζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζα πξαγκα- ea» πνπ πεξηβάιιεη ην πεδίν ηεο Eni ζην Nooros ζην
ηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο, θαη έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε Γέιηα ηνπ Νείινπ, αλαθνίλσζε ν ηηαιηθφο γίγαληαο
λα επηηξέπεη ηε κέγηζηε επειημία γηα ηελ αληηκεηψ- πεηξειαίνπ. Ζ Eni, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ην Abu
πηζε πηζαλψλ αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Madi West Development Lease, θαη ν εξγνιάβνο BP
«Ζ Total Egypt είλαη ππεξήθαλε πνπ επεθηείλεη βξήθαλ «άκκν πνπ θέξεη αέξην… κε θαιέο πεηξνθπηνπο πφξνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε έλαλ λέν ζηθέο ηδηφηεηεο» κέζσ ηνπ εμεξεπλεηηθνχ θξέαηνο
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Αιεμάλ- Nidoco NW-1, ιέεη ε δήισζε. Ζ πξνθαηαξθηηθή
δξεηα, έλα θχξην ζεκείν εηζφδνπ ζηε Μεζφγεην», αμηνιφγεζε ηεο αλαθάιπςεο, παξάιιεια κε ηα πξφδήισζε ν Peyami Oven, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ζθαηα επξήκαηα ζηελ πεξηνρή, απμάλεη ηηο εθηηκήTotal Egypt, «Σν APPT ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ εθνδη- ζεηο γηα ηελ πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή
αζκφ καδί κε ηνπο ππάξρνληεο ηεξκαηηθνχο ζηαζ- Great Nooros ζε πάλσ απφ 4 tcf (c.110 bcm). πκνχο ζην Mostorod θαη ην Suez."
γθξηηηθά, ην Zohr, ην κεγαιχηεξν πεδίν θπζηθνχ αεΟ Oven πξφζζεζε φηη ην ηεξκαηηθφ ζα επηηξέςεη ξίνπ ηεο Αηγχπηνπ, δηαηεξεί ζρεδφλ 30 tcf (ή 850
ζηελ Total Egypt λα αλαπηχμεη ηα ζρέδηα ηεο ζε bcm) απνζεκάησλ. Απηή είλαη ε δεχηεξε αλαθάιπςε
φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπνζεζίεο, αληηθαηνπηξίδν- πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη δχν εηαηξείεο ηνπο ηειεπληαο ην φξακα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο αλά- ηαίνπο κήλεο.
γθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα πξνζθέξεη ηηο θαιχηε- Ζ Eni θαη ε BP, καδί κε ηελ Total, αλαθνίλσζαλ ηνλ
ξεο ππεξεζίεο πνηφηεηαο.
Ηνχιην ηελ αλαθάιπςε ελφο πεδίνπ θπζηθνχ αεξίνπ
Ο Πεηξειατθφο ηαζκφο Πξντφλησλ ζηελ Αιεμάλ- ζηελ πεξηνρή North El Hammad ζην EastMed κεηά
δξεηα είλαη κηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε πνπ εμαζθαιί- ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ ζην θξεάηην
δεη έλαλ αμηφπηζην θφκβν εθνδηαζκνχ γηα ηελ OLA Bashrush. Οη δνθηκέο απέδσζαλ ξπζκνχο ξνήο έσο
Energy Egypt, επηηξέπνληάο ηεο λα εμππεξεηεί ην 32 mn scf / d, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα
δίθηπν ιηαληθψλ ζηαζκψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Αιε- 100 mn scf / d αλά θξεάηην ζην κέιινλ. Γελ ππάξρεη
μάλδξεηα, ηε Βφξεηα Αθηή θαη ην Βφξεην Γέιηα.
αθφκε επίζεκε εθηίκεζε απνζεκαηηθψλ, αιιά έλαο
αμησκαηνχρνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ EGAS ηζρπξίζηεθε φηη ηα απνζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ηα 250 δηο θπβηθά πφδηα.
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ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

Παξάηαζε ηξίκελεο απαγόξεπζεο ησλ εηζαγσγώλ δάραξεο πνπ επηβάιιεη ην Τπ. Δκπνξίνπ
ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο απαγφξεπζε γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπ πξνζερνχο ηξηκήλνπ –έσο ηηο αξρέο
επηεκβξίνπ- ηηο εηζαγσγέο ιεπθήο δάραξεο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηηο εηζαγσγέο δάραξεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε γηα ηε θαξκαθνβηνκεραλία, πνπ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ
έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. χκθσλα κε
δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο
ζηηο 3/9/2020, ε απαγφξεπζε εηζαγσγήο δάραξεο
παξαηείλεηαη γηα άιινπο 3 κήλεο.

Ζ Αίγππηνο επηζπκεί λα εληζρύζεη ηελ πεξηθεξεηαθή, δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηε βηνκεραληθή νινθιήξσζε

εκάδηα όηη ε θξίζε ηνπ ηζηκέληνπ επηδεηλώλεηαη
Ζ δήηεζε γηα ηζηκέλην πξφθεηηαη λα θηάζεη ηνπο 45
εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2020, απφ 49 εθαηνκκχξηα
ηφλνπο πέξπζη, δήισζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο
Arabian Cement, Sergio Alcantarilla. Δλψ ε Alcantarilla δελ δηαηχπσζε άπνςε γηα ην ηη νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε θέηνο, είλαη πηζαλφ λα είλαη απνηέιεζκα
κηαο πξνζσξηλήο επηβξάδπλζεο ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο
covid-19, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάκελε αλαζηνιή
λέσλ θαηαζθεπαζηηθψλ αδεηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε.
Ζ εκθάληζε ηνπ ηνχ έρεη επηδεηλψζεη κηα πξνυπάξρνπζα θξίζε εθνδηαζκνχ πνπ αλάγθαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο εηαηξείεο λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ζε κηα
πξνζπάζεηα λα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία.
Οη εμαγσγέο ηζηκέληνπ ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ
12,5% πέθηνληαο ζηα 14 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ
Ηνχιην, αλαθέξεη ν Al Shorouk, επηθαινχκελνο κηα
έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ Οηθνδνκηθψλ
Τιηθψλ. Οη εμαγσγέο θαηά ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο
ηνπ έηνπο κεηψζεθαλ θαηά 21% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη παξαδνζηαθέο αγνξέο εμαγσγψλ
ηζηκέληνπ ηεο Αηγχπηνπ, φπσο ε Τεκέλε, ε πξία
θαη ε Ληβχε, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε αλαβξαζκφ.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ μεθίλεζε ην 2016,
αιιά επηδεηλψζεθε φηαλ ην θξάηνο εγθαηλίαζε εξγνζηάζην ηζηκέληνπ 1,1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ζην Beni Suef ην 2018. Αξθεηά εξγνζηάζηα έρνπλ
ήδε αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κφληκα φπσο ε
National Cement Company, ελψ ε Tourah Cement
θαη ην El Nahda Cement αλέζηεηιαλ πξνζσξηλά ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε έμη αθφκε ζην δξφκν γηα
έμνδν απφ ηελ αγνξά. Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δελ
έρνπλ επεξεάζεη ηελ Egyptian Cement, ε νπνία ζρεδηάδεη λα εγθαηληάζεη έλα εξγνζηάζην ηζηκέληνπ αμίαο EGP 4,5 δηο ζην Sohag ην επφκελν έηνο.

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, θα Nevine Gamea, ε Αίγππηνο επηζπκεί λα εληζρχζεη ηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή ζπλεξγαζία γηα
ηελ επίηεπμε βηνκεραληθήο νινθιήξσζεο ζε δηάθνξνπο θνξείο αλάπηπμεο.
Ζ Gamea επηβεβαίσζε φηη απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ
επίηεπμε ησλ ηφρσλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ
(SDGs) σο κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Αηγχπηνπ
2030.
Σα ζρφιηα ηεο ππνπξγνχ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ δηαδηθηπαθή παγθφζκηα
ζχλνδν θνξπθήο κεηαπνίεζεο θαη βηνκεραλνπνίεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηξίηε θνξά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζχλζεκα «Globalisation: Towards
Inclusive and Sustainable Global Value Chains», κίιεζε εμ νλφκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah Al-Sisi.
Ζ Gamea αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη
θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κε πνιιέο αθξηθαληθέο ρψξεο, γηα ηελ εθαξκνγή θνηλψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.
Αλακέλεηαη φηη απηά ηα έξγα ζα ζπκβάινπλ ζηε
ζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ θνηλνχ
θαηαζθεπαζηηθνχ θηλήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή.
Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο ησλ ΖΑΔ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNIDO). Ζ θεηηλή
δηάζθεςε θνξπθήο θηινμελεί 100 ζπκκεηέρνληεο,
πνπ πεξηιακβάλεη πνιηηηθνχο εγέηεο, Τπνπξγνχο
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαη εγεηηθά ζηειέρε ηνπ
βηνκεραληθνχ ηνκέα απφ φιν ηνλ θφζκν.
Ζ Gamea είπε φηη ε ζχλνδνο θνξπθήο απνηειεί κηα
εμαηξεηηθή επθαηξία λα ζπλαληεζνχλ εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε, βηνκήραλνη θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ απφ φιν ηνλ θφζκν, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή
ηδεψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Απηφ απνζθνπεί ζηε
ζηήξημε ηνπ ξφινπ ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζηελ
επίηεπμε νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ζηνλ θαζνξηζκφ
γεληθνχ πιαηζίνπ γηα θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο.
Ζ Gamea επεζήκαλε φηη ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο
έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ζηνρεχνπλ ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα.
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Ζ Sinai Cement θαιεί ηνλ Τπνπξγό Βηνκεραλίαο
λα επηιύζεη ηελ θξίζε ηνπ θιάδνπ
Ο Tamer Magdy, Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Sinai Cement Company, θάιεζε ηελ ππνπξγφ Βηνκεραλίαο
θαη Δκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ Nevine Gamea λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηζηκέληνπ.
Ο Magdy θάιεζε ηελ Gamea λα θηλεζεί γξήγνξα γηα
λα ζψζεη ηνλ θιάδν θαη λα εθαξκφζεη ηηο νδεγίεο
ηνπ πξσζππνπξγνχ Mostafa Madbouly.
Κάιεζε επίζεο ηηο εηαηξείεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο λα
δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα ιάβνπλ ζνβαξά
θαη γξήγνξα κέηξα γηα λα ζψζνπλ απηήλ ηε ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή βηνκεραλία απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη.
Ο Magdy επεζήκαλε φηη ε εηαηξεία ηνπ αληηκεησπίδεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε απφ άιιεο
εηαηξείεο ηζηκέληνπ ζηελ Αίγππην, δεδνκέλεο ηεο
παξνπζίαο ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ζηε ρεξζφλεζν ηνπ
ηλά. Ζ ηνπνζεζία ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ζεκαίλεη
φηη ππάξρνπλ κεγάιεο επηβαξχλζεηο γηα ηελ εηαηξεία
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζε.
εκείσζε επίζεο φηη νη εηαηξείεο ηζηκέληνπ εξγάδνληαη επί ηνπ παξφληνο γηα λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα γηα λα πιεξψλνπλ ηνπο κηζζνχο
ησλ εξγαδνκέλσλ, αληί λα επηηπγράλνπλ θέξδε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ηνπ ηζηκέληνπ νθείινληαη ζην ζεκαληηθφ πιεφλαζκα παξαγσγήο θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην ράζκα 40% κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Απηφ ην κεγάιν θελφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο
νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο
ηζηκέληνπ.
Δθηφο απφ απηφ, ππάξρεη πςειφ θφζηνο παξαγσγήο
ιφγσ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ησλ εμφδσλ ιαηνκείσλ, ηα νπνία ζρεδφλ
εμαιείθνπλ ηπρφλ εμαγσγηθέο επθαηξίεο. ε απηφ
πξνζηίζεληαη νη πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο ηζηκέληνπ
ζηηο νπνίεο εμάγνπλ νη γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Αηγχπηνπ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ζηελ
Αίγππην.
Ο Magdy επαίλεζε ηηο νδεγίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ
ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε βηνκεραλία. Απηφ επηηεχρζεθε κε ην ζπληνληζκφ κε ηηο εηαηξείεο
ηζηκέληνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζηα εξγνζηάζηα γηα πεξίνδν έμη
κελψλ.
Χζηφζν, εληφο ησλ ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο νδεγίαο απφ ηνλ πξσζππνπξγφ ηνλ Μάην, κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ
εθαξκνγή απηψλ ησλ νδεγηψλ.
Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ε Τπνπξγφο
Gamea ζπλαληήζεθε ηνλ Ηνχλην κε εθπξνζψπνπο
ηεο εηαηξείαο ηζηκέληνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπ-
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ζπλάληεζεο, ε ππνπξγφο άθνπζε άκεζα ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εηαηξείεο.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ

Οη επελδύζεηο ηεο SCA αλέξρνληαη ζηα 16,9 δηζ.
EGP γηα ην FY 2020/21
Οη επελδχζεηο ηεο Suez Canal Authority (SCA) γηα
ην FY 2020/21 εθηηκνχληαη ζε 16,9 δηζ. EGP, δήισζε ηελ Κπξηαθή ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Hala El-Said. Οη επελδχζεηο
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ
αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ηεο SCA, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ coronavirus. Ζ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο αλέθεξε φηη νη επελδχζεηο ηεο SCA ζηνρεχνπλ ζηελ πινπνίεζε πνιιψλ έξγσλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ
ζεξάγγσλ θάησ απφ ην θαλάιη ηνπ νπέδ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη άηλη
θαη δχν ζηελ Ηζκαειία. Ζ El-Said ηφληζε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, ην νπνίν
απνηειεί ζεκαληηθή αξηεξία γηα ην ζαιάζζην εκπφξην.
Σν θαλάιη Suez είλαη επίζεο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπλδέζκνπο ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο γεσγξαθηθήο ηνπ
ζέζεο σο θαλαιηνχ πινήγεζεο πνπ ζπλδέεη ηε Μεζφγεην Θάιαζζα ζην Port Said θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα ζην Suez. Ο ππνπξγφο ζεκείσζε επίζεο ηηο
ππεξεζίεο πινήγεζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην θαλάιη
γηα πινία θαη κεηαθνξείο δηέιεπζεο.
Ζ El-Said πξφζζεζε φηη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην θζελφηεξν κέζν κεηαθνξάο ζε φιν ηνλ
θφζκν, κε πάλσ απφ ην 80% ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ
λα κεηαθέξεηαη κέζσ ζαιάζζησλ νδψλ θαη θαλαιηψλ. Σφληζε φηη ε SCA είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εηζξνψλ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Αίγππην,
θαζψο ηα έζνδά ηεο έθηαζαλ ηα 5,73 δηζ. Γνιάξηα
ην FY 2018/2019. Ζ ππνπξγφο πξφζζεζε φηη, πξηλ
απφ ηελ παλδεκία, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
(ΓΝΣ) αλέκελε ζπλερηδφκελε αχμεζε απηψλ ησλ
εζφδσλ ζηα 5,9 δηζ. Γνιάξηα ην FY 2019/20, πξηλ
θηάζεη ηα 6,2 δηζ. Γνιάξηα ην FY 2020/21.
Δθηφο απφ ηελ νινθιήξσζε ζηξαηεγηθψλ έξγσλ ζην
θαλάιη ηνπ νπέδ, δειαδή ηελ θαηαζθεπή κηαο ζαιάζζηαο πξνβιήηαο αλαηνιηθά ηνπ ζηαζκνχ AlFardan, παξάιιεια γίλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ ζέζεσλ γηα ηα λέα πνξζκεία κε θαλάιηα. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ επίζεο εξγαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πιατλψλ πιαγηψλ ηνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ θσζθνξηθνχ
ζπκπιέγκαηνο ζην Ain Sokhna. Ζ έθζεζε ζεκείσζε
φηη ζα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ εζληθψλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαζθεπήο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γεθπξψλ
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Al-Fardan θαη Ras Baniyas, θαη ε εθθαζάξηζε ησλ
ιηκλψλ Manzala θαη Mariout. Άιιεο εξγαζίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηε βπζνθφξεζε ηνπ ιηκαληνχ
ζηελ πφιε Jarjob θαη ην Abu Qir, θαζψο θαη γηα ηελ
απφθηεζε 38 αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζηφινπ αηκνκεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
έιμε πινίσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ
φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ. Ο εμνπιηζκφο ηεο αξρήο ζα εθζπγρξνληζηεί
επίζεο, απμάλνληαο ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. Με βειηησκέλν εμνπιηζκφ, αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη επίζεο
βειηησκέλε θαη αζθαιέζηεξε πινήγεζε θαηά κήθνο
ηνπ θαλαιηνχ.
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Ο El-Said είπε φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο, ππφ
ην θσο ηεο εζληθήο αηδέληαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζην πιαίζην ηνπ νξάκαηνο ηεο Αηγχπηνπ
2030.
Ο ππνπξγφο εμήγεζε φηη, κε ηελ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε θαηάηαμε ηεο Αηγχπηνπ ζην
Γηεζλή Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αμηνινγεί
ηελ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ππνδνκψλ
κηαο ρψξαο αλήιζε απφ ηελ 118ε ζέζε ην 2014 ζηελ
28ε ην 2019. Πξφζζεζε, ηέινο, φηη ην ζεκεξηλφ ηνπίν ζηελ Αίγππην είλαη ηδαληθφ γηα βηνκεραληθή αλάπηπμε, ηδηαίηεξα επεηδή έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή
κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ ηεο λέαο παλδεκίαο
Οη Τπνπξγνί Υσξνηαμίαο θαη Μεηαθνξώλ ζπδε- θνξνλντνχ (COVID-19). Ζ ηξέρνπζα θξίζε έρεη εηνύλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ θαηαζθεπή ζη- πεξεάζεη ζνβαξά ηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο εθνδηαδεξνδξόκσλ
ζκνχ, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο λα δηεηζδχζνπλ ζε νξηζκέλεο αγνξέο.
Οη Τπνπξγνί Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ Hala El-Said θαη Μεηαθνξψλ Έιεγρνη επελδύζεσλ γηα ζηαζκνύο θόξηηζεο ειεKamel El-Wazir ζπλαληήζεθαλ γηα λα ζπδεηήζνπλ θηξηθώλ απηνθηλήησλ θαη θνξνιόγεζε ηνπο
ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθψλ κεραλψλ ζηελ Αίγππην.
Οη έιεγρνη πνπ ξπζκίδνπλ ηελ επέλδπζε ζε ζηαζΟη δχν ππνπξγνί εμέηαζαλ ηα βήκαηα γηα ηελ ίδξπζε κνχο θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (EV) θαη ην
ηνπ πξψηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Αηγχπηνπ πνπ παξάγεη πξνηεηλφκελν ηηκνιφγην kilowatt αλά ψξα (kW / hr)
ειεθηξηθέο θαη ληίδει κεραλέο γηα ζηδεξνδξφκνπο, γηα ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζηαζκνχο
κεηξφ θαη ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα θφξηηζεο, παξνπζηάζηεθαλ ζην αηγππηηαθφ ππνπξγηδεκηνπξγεζνχλ ζην αλαηνιηθφ Port Said.
θφ ζπκβνχιην.
Οη ππνπξγνί εμέηαζαλ επίζεο ην πξφγξακκα νηθνλν- χκθσλα κε ηνπο ειέγρνπο, απαγνξεχεηαη ζηηο εηαηκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηα ξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα εξγάδνληαη
επηρεηξεζηαθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηνλ αλα- ζε ζηαζκνχο θφξηηζεο EV γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
κελφκελν φγθν παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηα αληαγσληζκνχ. Ο ξπζκηζηηθφο νξγαληζκφο ηεο Αηγπζρέδηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ.
πηηαθήο θνηλήο σθειείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ θαηαΟη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηα απαηηνχκελα κέηξα λαισηψλ (EgyptERA) ζα ρεηξηζηεί ηε δηαδηθαζία
γηα ηελ ίδξπζε ηεο Αηγππηηαθήο Δζληθήο Δηαηξείαο έθδνζεο αδεηψλ γηα επελδπηέο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηαζηδεξνδξφκσλ, ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ππεχζπλε κψλ θφξηηζεο EV. Θα θαζνξίζεη επίζεο ηηο ηηκέο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Θα δεκηνπξγε- πνπ ζα πηνζεηήζνπλ νη ζηαζκνί θφξηηζεο θαηά ηελ
ζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ νηθν- πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο,
λνκηθή δψλε ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ (SCZone) θαη κε ηηο ηειηθέο ηηκέο λα αλαζεσξνχληαη εηεζίσο.
ην Κπβεξλεηηθφ Σακείν ηεο Αηγχπηνπ (TSFE), ζε Ο EgyptERA ξπζκίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ επελδπζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλεο δηεζλείο εηαηξείεο.
ηψλ ζηαζκψλ ρξέσζεο, ησλ εηαηξεηψλ δηαλνκήο θαη
Ο El-Wazir επηβεβαίσζε φηη ην ππνπξγείν ηνπ πηνζε- ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ
ηεί έλα θηιφδνμν ζρέδην ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ηζφηεηα θαη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ γηα ιφγνπο
αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα δεκηνπξγήζεη κηα εζσηεξη- πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Ο νξγαληζκφο ρνξεθή ζηδεξνδξνκηθή βηνκεραλία. Σν ζρέδην ζα ιεη- γεί κηα δίκελε άδεηα ζε φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ αζρνηνπξγήζεη επίζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ ινχληαη κε ηε ρξέσζε EV, σο κεηαβαηηθή πεξίνδνο
θαη αθξηθαληθψλ αγνξψλ, κε βάζε ηελ απμαλφκελε γηα ηελ έθδνζε ηεο πιήξνπο άδεηαο. ηε ζπλέρεηα, ε
ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δήηεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέ- άδεηα ρνξεγείηαη γηα πεξίνδν πέληε εηψλ θαη αλαα. Απηά ηα εξγνζηάζηα εμππεξεηνχλ ηελ εζληθή νη- λεψλεηαη απηφκαηα.
θνλνκία, παξέρνληαο παξάιιεια ζθιεξφ λφκηζκα
θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Θα θαιχςνπλ επίζεο
ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηδεξνδξφκσλ
θαη ησλ κεηξφ ηεο Αηγχπηνπ.
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Ζ CIB, NBE, ε Banque Misr ππνγξάθνπλ θνηλνπξαθηηθό δάλεην 5 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηεξκαηηθνύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο:
Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, ε Banque Misr θαη
ε CIB ππέγξαςαλ έλα θνηλνπξαθηηθφ ζπκθσλεηηθφ
δαλείνπ 5 δηο EGP κε θξαηηθή αηγππηηαθή νκάδα γηα
ηεξκαηηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (EGMPT) γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο ηεξκαηηθνχ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο,
ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Σα ππφινηπα 2 δηζεθαηνκκχξηα EGP πνπ απαηηνχληαη γηα ην ηεξκαηηθφ πνπ ζα θνζηίζεη 7 δηζεθαηνκκχξηα ζα πξνέιζνπλ απφ ηνπο πιεηνςεθηθνχο κεηφρνπο ηεο EGMPT: Ζ Ληκεληθή Αξρή ηεο Αιεμάλδξεηαο, ε Αξρή θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, ε εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ε εηαηξεία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Alexandria Container and Cargo Handling. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ
βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2021, δήισζε ν ππνπξγφο
Μεηαθνξψλ Kamel El Wazir.
Ο ηδησηηθόο ηνκέαο ηεο Αηγύπηνπ είλαη έηνηκνο λα
ζπκκεηάζρεη ζηε κεηαηξνπή νρεκάησλ ζε CNG
Ζ θπβέξλεζε μεθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή εζληθνχ
πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ Abdel Fattah Al-Sisi, γηα ηε κεηαηξνπή ησλ
παιαηψλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε νρήκαηα ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG), θαη λα ζηακαηήζεη ηελ αδεηνδφηεζε λέσλ απηνθηλήησλ κε βελδίλε.
Πνιιέο ηνπηθέο εηαηξείεο επηδηψθνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο.
Ο Amr Suleiman, πξφεδξνο ηεο Al-Amal Automotive Trading and Assembly Company, ν αληηπξφζσπνο ηεο Αηγχπηνπ γηα ηε Lada θαη ηε BYD, ηφληζε
φηη ε πξσηνβνπιία κεηαηξνπήο ζε CNG ζα σθειήζεη ηε ρψξα. Ζ αθζνλία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ
Αίγππην θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα
ηα απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε CNG , ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε 50% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
βελδίλεο.
Ο Suleiman είπε φηη ε εηαηξεία ηνπ έρεη ζπλάςεη
ζπκβάζεηο κε εηαηξείεο ηηο θπζηθνχ αεξίνπ, Gastec
θαη Cargas, γηα ηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε CNG, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία.
Ο Suleiman δήισζε φηη ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ αθνξνχζαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κηθξψλ ιεσθνξείσλ 14 θαη 28 επηβαηψλ.
Πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη θάλεη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ παξά-
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γνπλ απηά ηα νρήκαηα, ηελ παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο. Απφ ηελ
πιεπξά ηνπο, νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλάληεζε επηβεβαίσζαλ ηελ πξνζπκία ηνπο λα πινπνηήζνπλ ην έξγν. Χζηφζν, ην έξγν δελ έρεη θηάζεη
ζην ζηάδην πινπνίεζεο .
Ο Suleiman θάιεζε ην θξάηνο λα παξάζρεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα
ζεηξά θηλήηξσλ θαη πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο
γηα ηνπο ηδηνθηήηεο παιαηψλ απηνθηλήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ ή λα κεηαηξέςνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ζε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ.
Ορήκαηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα εμνηθνλόκεζε 1.000
EGP ην κήλα γηα θάζε πνιίηε
Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, Tarek El Molla, δήισζε φηη ε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ
σο θαπζίκνπ ζα εμνηθνλνκήζεη πεξίπνπ 1.200 EGP
κεληαίσο γηα θάζε πνιίηε πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά
κέζν φξν 10 ιίηξα βελδίλεο 92 νθηαλίσλ αλά κήλα,
ζχκθσλα κε δήισζε πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.
Σφληζε φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ
πεξίπνπ 825 EGP κεληαίσο εάλ ρξεζηκνπνηνχλ 10
ιίηξα βελδίλεο 80 νθηαλίσλ. Ο El Molla αλέθεξε φηη
ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλά θπβηθφ κέηξν είλαη
3,5 EGP, ελψ ε ηηκή ηεο βελδίλεο είλαη 6,25 EGP
αλά ιίηξν θαη ε ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ είλαη
7,5 EGP αλά ιίηξν.
Απηφ απνθαζίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο
κε επηθεθαιήο ηνλ πξσζππνπξγφ Mostafa Mabdouly
γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνζπαζεηψλ κεηαηξνπήο
νρεκάησλ ζε θπζηθφ αέξην αληί βελδίλεο, κε ηελ παξνπζία πνιιψλ ππνπξγείσλ.
Ο El Molla πξφζζεζε φηη απηή ε ελέξγεηα ζα επηηξέςεη ζηνπο πνιίηεο λα εμαξγπξψζνπλ ην θφζηνο κεηαηξνπήο ζε πεξίνδν ηξηψλ έσο έμη κελψλ. Ο ππνπξγφο
είπε φηη ηα λέα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο ππνζηεξίδνπλ θηλεηήξεο θαη απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά
ηνπο ζηε βέιηηζηε απφδνζε.
Όζνλ αθνξά ηηο δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο, ν ππνπξγφο είπε φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πιεξσκέο εγθαηάζηαζεο κε κεδεληθφ επηηφθην. Απφ ηελ πιεπξά
ηεο, ε Neveen Gamea, Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, δήισζε φηη ην ππνπξγείν ηεο εξγάδεηαη
γηα ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο
γηα ηελ εζληθνπνίεζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξσηνβνπιίαο αληηθαηάζηαζεο παιαηψλ απηνθηλήησλ κε απηνθίλεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζε επηά επαξρίεο σο πξψηε θάζε. Πξφζζεζε φηη απηή ε πξσηνβνπιία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα κηθξά ιεσθνξεία θαη ηα ηαμί.
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Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ ησλ ΖΔ
(UNWTO) θαη ε EBRD ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο
ηνπο γηα ηελ αλάθακςε ηνπ βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ
κεηά ηνλ COVID-19
Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNWTO) ελψλνπλ
ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ βηψζηκνπ
ηνπξηζκνχ θαη γηα λα θαηαζηήζνπλ ηηο πξάζηλεο ηερλνινγίεο πην πξνζηηέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Ζ λέα θξίζε ηεο παλδεκίαο(COVID-19) είρε ηεξάζηην αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πνιιά εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο παγθνζκίσο θαη έρεη θαηαζηεί ππιψλαο ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο.
Με ηνλ ηνπξηζηηθφ λα είλαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παγθφζκηα παλδεκία, ε πξνηεξαηφηεηα ηψξα είλαη ε
ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο αλάθακςεο ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα επηηαρχλεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηνδφηεζεο
γηα ην πεξηβάιινλ, ε ΔΣΑΑ παξνπζίαζε ην Green
Technology Selector, κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα
αγνξψλ. Αλ θαη ε θξίζε δελ έρεη ηειεηψζεη, ππάξρεη
απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο λα θαζνξηζζεί ε θαηεχζπλζε πξνο έλαλ πην πξάζηλν ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζην κέιινλ. Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε
ησλ ζηφρσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ, ν UNWTO ππνζηεξίδεη ηνλ Green Technology Selector
ηεο ΔΣΑΑ. Ζ πιαηθφξκα κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη
ηα ππάξρνληα δηαδηθηπαθά εξγαιεία απνδνηηθφηεηαο
πφξσλ ηνπ UNWTO, φπσο ην Hotel Energy Solutions (HES) ή ηα θηιφδνμα Nearly Zero Energy Hotels (neZEH). Ο Green Technology Selector ηνπ
EBRD είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα αγνξψλ
πνπ παξαζέηεη ηηο θαιχηεξεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεγνξία απφ θαηαζθεπαζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ βηνκεραλία θηινμελίαο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ ηνπξηζκφ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην
Green Technology Selector, γηα λα βξνπλ πάλσ απφ
26.000 πξάζηλεο ηερλνινγίεο πνπ επσθεινχληαη απφ
ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΣΑΑ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε Γηεπθφιπλζε Υξεκαηνδφηεζεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο ηεο ΔΣΑΑ (GEFF), ην Πξφγξακκα Γηεπθφιπλζεο Πξάζηλνπ Δκπνξίνπ (Πξάζηλν TFP) θαη ην
Κέληξν Μεηαθνξψλ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Σερλνινγίαο γηα ην Κιηκαηηθφ Αιιαγή (FINTECC).
Πηζαλέο επελδχζεηο ζα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε, ζα παξέρνπλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
θαη ζα κεηψζνπλ ηε ρξήζε λεξνχ θαη πφξσλ. Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ελεξγεηαθά απνδνηηθά παξάζπξα θαη πφξηεο, ζεξκνκφλσζε, θσηηζκφ, θαηαζθεπαζηηθφ εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα, θσηνβνιηατθά ειηαθά πάλει θαη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηε-
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ηεηαο. «Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζπλερίζνπκε ηε ζπλεξγαζία καο κε ηνλ UNWTO θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κέζα απφ ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο παλδεκίαο θνξαλατνχ», δήισζε
ν Βιάρν Κνηδάθνβηηο, Γηεπζπληήο ηεο ΔΣΑΑ, γηα ηα
Αθίλεηα θαη ηνλ Σνπξηζκφ. Σν Green Technology
Selector ζα επηηαρχλεη ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θιίκα ζην πιαίζην ηνπ GEFF θαη άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο ΔΣΑΑ. Απηφ ζα
γίλεη κε ηελ ππνζηήξημε δηεζλψλ δσξεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ην Σακείν γηα ην Πξάζηλν Κιίκα (GCF) θαη ην Σακείν Δπελδχζεσλ γηα ην Κιίκα (CIF).
Ζ Αίγππηνο μεθηλά ηελ πξώηε θακπάληα βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο
Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο μεθίλεζε ηελ εθζηξαηεία «Eco Egypt», σο ηελ πξψηε εθζηξαηεία ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ηεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ. Ζ εθζηξαηεία, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Global Environment Facility (GEF),
μεθίλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ
θαη Αξραηνηήησλ θαη ην Τπνπξγείν Πιεξνθνξηψλ.
Δπίζεο ζηελ εθζηξαηεία ζπκκεηέρνπλ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP), θαη ε
αηγππηηαθή ΜΚΟ, πνπ ελζσκαηψλεη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Αηγχπηνπ (MBDT).
Ζ ηειεηή έλαξμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Φπζηθφ
Καηαθχγην Ras Mohammed ζηελ πξνζηαηεπφκελε
πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ ηλά. ηελ ηειεηή παξεπξέζεθαλ ε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο Γηαζκίλ Φνπάλη,
Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Υαιίλη Αι
Αλάλη, Τπνπξγφο Πιεξνθνξηψλ Οζάκα Υέηθαι θαη
Τπνπξγφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Μνράκελη Μαλάξ
Έλκπα Παξεπξέζεθαλ επίζεο 30 πξέζβεηο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη εθπξφζσπνη δηεζλψλ κέζσλ. Ζ
εθζηξαηεία «Eco Egypt» εληάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεδξηθήο πξσηνβνπιίαο «Go Green»
πνπ επαηζζεηνπνηεί ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη
παξέρεη έλα πξαγκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαηεξήζεη ηε
βηνπνηθηιφηεηα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα
ππνζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη ηελ εζληθή
νηθνλνκία. Ζ Φνπάλη πξφζζεζε φηη ν νηθνηνπξηζκφο
κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο, εηδηθά θαζψο ε λέα παλδεκία (COVID19) επεξέαζε ζνβαξά ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ.
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Από ηελ 1ε Ηνπιίνπ ε Αίγππηνο ππνδέρζεθε
250.000 ηνπξίζηεο από 15 ρώξεο
Πεξίπνπ 250.000 ηνπξίζηεο απφ 15 ρψξεο έρνπλ επηζθεθζεί ην αξκ Δι έηρ θαη ηε Υνπξγθάληα ζηελ
Αίγππην απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ Khaled AlAnani.
Σα ζρφιηα ηνπ ππνπξγνχ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά
ηελ κνλνήκεξε επίζθεςή ηνπ ζηε γεξκαληθή πξσηεχνπζα, ην Βεξνιίλν, ηελ Παξαζθεπή, ηελ νπνία
παξαθνινχζεζαλ εθπξφζσπνη ησλ γεξκαληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο.
Ο Al-Anani είπε φηη ε επηηπρία ησλ πξνιεπηηθψλ
κέηξσλ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηνπ COVID-19 αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ
έξρνληαη ζηε ρψξα απφ ηφηε πνπ επαλεθθίλεζε ν
εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο, ηελ 1ε Ηνπιίνπ. Πξφζζεζε
φηη ε επαλεθθίλεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ
ζηελ Αίγππην απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ήηαλ έλαο
πεξαηηέξσ δείθηεο βειηίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιίκαηνο. Σφληζε φηη ε Αίγππηνο παξακέλεη κηα θνξπθαία αγνξά γηα ηνπο Γεξκαλνχο ηνπξίζηεο θαη είλαη
έλαο δεκνθηιήο πξννξηζκφο γηα ηνπο Γεξκαλνχο πνπ
ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ, ν Al-Anani,
πξαγκαηνπνίεζε εληαηηθέο ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηήζεη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ απφ ηε Γεξκαλία
ζε αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο. πλαληήζεθε κε πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν
Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο θαη ν Τπνπξγφο
Δμσηεξηθψλ Heiko Maas.
Καηά ηε δηκεξή ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ ζην Bundestag, Sebastian
Münzenmaier, ν Al-Anani επαίλεζε ηηο ηδηαίηεξεο
ζρέζεηο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Γεξκαλίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Πξφζζεζε φηη απηέο παξέρνπλ πεξαηηέξσ επθαηξίεο γηα ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
Δπαλεμεηάζηεθε ε επηηπρεκέλε εκπεηξία ηεο Αηγχπηνπ ζηελ επαλέλαξμε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ
ζηα ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη
ηνπ Νφηηνπ ηλά. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δέζκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, ησλ
ηνπξηζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ.
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Ζ Ηλδηθή εηαηξεία ONGC Videsh (OVL) θαη νη
εηαίξνη απνζύξνληαη από ηηο πεηξειαηνπεγέο ηνπ
νπδάλ
Ζ εηαηξεία πεηξειαίνπ ηεο Ηλδίαο ONGC Videsh
(OVL) δήισζε ηελ Σεηάξηε φηη απνθάζηζε καδί κε
ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο - θηλεδηθέο θαη καιαηζηαλέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ - λα απνζπξζνχλ απφ ηα πεηξειατθά κπινθ ηνπ νπδάλ κεηά απφ ρξφληα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο αξρέο ζην Υαξηνχκ .
Σν 2003, ζπγθξνηήζεθε ε θνηλνπξαμία Greater Nile
Petroleum Operating Company (GNPOC) κεηαμχ
ησλ θηλεδηθψλ CNPC, Malaysian Petronas, Indian
ONGC Videsh θαη ηεο Sudan's Sudapet γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπινθ 1, 2 θαη 4 ησλ πεηξειατθψλ πεδίσλ
ηνπ νπδάλ Muglad Basin ζηα 800 ρηιηφκεηξα.
Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Ννηίνπ νπδάλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ηα κπινθ ρσξίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ Βφξεηνπ θαη ηνπ Νφηηνπ νπδάλ.
Σν Sudan είρε αξλεζεί ζηελ ONGC θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο παξάηαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπινθ
2Β κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016.
χκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Press Trust Of
India (PTI), ε OVL απνρψξεζε κεηά ηελ άξλεζε
ηνπ νπδάλ λα πιεξψζεη γηα ην πεηξέιαην πνπ πήξε
απφ ηα νηθφπεδα.
"Σν νπδάλ δελ είρε πιεξψζεη απφ ην 2011 ηελ
OVL θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ην πεηξέιαην πνπ
αγφξαζε. Σα ηέιε ηνπ νπδάλ έλαληη ηεο OVL αλήιζαλ ζε 430,69 εθαηνκκχξηα δνιάξηα", δήισζε έλαο
Ηλδφο αμησκαηνχρνο.
Ζ ONGC βξίζθεηαη κε δηαηηεζία κε ην νπδάλ γηα
πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν γηα λα αλαθηήζεη ηα ηέιε πεηξειαίνπ πνπ ηψξα έρνπλ αλέιζεη ζηα 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ ONGC θαηέρεη ην 25% ησλ
δχν κπινθ, ελψ ην CNPC ηεο Κίλαο (40%), ην
Petronas ηεο Μαιαηζίαο (30%) θαη ην Sudapet ηνπ
νπδάλ (5%).
Σν ΓΝΣ ελέθξηλε 12κελν νηθνλνκηθό πξόγξακκα
ηνπ νπδάλ
Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δήισζε φηη ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηακείνπ ελέθξηλε έλα δσδεθάκελν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ εθπνλήζεθε
απφ ην νπδάλ θαζψο επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα εθαξκφδεη κεηαξξπζκίζεηο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελδερφκελε δηαγξαθή ηνπ
ρξένπο. "Ζ κεηάβαζε ηνπ νπδάλ ηνπ έδσζε ηελ
επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεκειηψδεηο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη λα αλνίμεη ην δξφκν
γηα κηα ζπλνιηθή αλάπηπμε", δήισζε ε Antoinette
Sayeh, αλαπιεξψηξηα γεληθή δηεπζχληξηα ηνπ ηακείνπ.
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Ζ Sayyeh δήισζε φηη ηα ηεξάζηηα εμσηεξηθά ρξέε
ηνπ νπδάλ θαη νη καθξνρξφληεο θαζπζηεξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δαλεηζηεί απφ ην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Σακείνπ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε
ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, ηεο εθαξκνγήο κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο εμφθιεζεο θαζπζηεξήζεσλ.
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θαηά ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα κεηψζεη ηηο πεξηηηέο δαπάλεο θαη λα ειέγμεη
ηελ νηθνλνκία ζε φια ηα ζεκεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζηξαηφ.
Ο πιεζσξηζκόο ζην νπδάλ απεηιεί ηηο πσιήζεηο
ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Υαξηνύκ

Ζ Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ηνπ Υαξηνύκ Ζ ηηκή ηνπ δνιαξίνπ ζηελ παξάιιειε αγνξά ηνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ελ κέζσ δηαθσληώλ
Υαξηνχκ έθηαζε ρζεο ζε SDG240. Πνιιά θαηαζηήκαηα ζην Υαξηνχκ αλέθεξαλ φηη ζηακάηεζαλ λα
Ζ Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη πσινχλ πξντφληα ιφγσ ηνπ θφβνπ δεκηάw ιφγσ ηεο
ζην Υαξηνχκ κεηά απφ επαλεηιεκκέλε αλαβνιή, κε ζπλερνχο αχμεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
θφλην πξνζδνθίεο θαη ειπίδεο φηη ε επηδείλσζε ηεο Οη έκπνξνη απέδσζαλ ηελ άλνδν ηνπ δνιαξίνπ ζε
νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα απμεκέλε δήηεζε γηα δνιάξηα θαη έιιεηςε πξνζθνδεκηνπξγεζεί νδηθφο ράξηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. ξάο.
Ο πξσζππνπξγφο Abdallah Hamdok ζα παξνπζηάζεη ηηο αξρέο Μαξηίνπ, έλα δνιάξην θφζηηζε SDG117
ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο κεηαβαηηθήο ζηελ παξάιιειε αγνξά. ηα κέζα Ηνπλίνπ ε αλεπίθπβέξλεζεο ζε έλα έγγξαθν εξγαζίαο πνπ θέξλεη ηα ζεκε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ήηαλ SDG154. Ζ
νξάκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο γηα έλα βηψζηκν δεκν- Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ νπδάλ δηαηεξεί ηελ επίζεκε
θξαηηθφ θξάηνο ζχκθσλα κε έλα νινθιεξσκέλν α- ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε SDG55 γηα πεξηζζφηελαπηπμηαθφ ζρέδην.
ξν απφ έμη κήλεο.
Ζ Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ζα ζπδεηήζεη, ζε Σν Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο
ελλέα ζπλεδξίεο ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ, DAL Food, πνπ ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσέγγξαθα εξγαζίαο θαη ζπζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γφο ηξνθίκσλ ζην νπδάλ, αλαθνίλσζε ρζεο ην βξάαπφ ηα δεθανθηψ ηνκεαθά εξγαζηήξηα πνπ πξαγκα- δπ φηη ζα ζηακαηήζεη ηελ πψιεζε θαη ηε δηαλνκή
ηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπλεδξίνπ. ηξνθίκσλ κέρξη λεσηέξαο.
Ο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο θαη πξψελ ηξαπεδίηεο Ha- Σν νκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ρζεο δηέfiz Ismail δήισζε φηη «ην ζπλέδξην έξρεηαη ζε κηα ζεζε πεξηζζφηεξα απφ 150 δηζεθαηνκκχξηα SDG
ζηηγκή δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζηελ Πνιηηηθή Άκπλα γηα λα κεηξηάζεη ηηο επηπηψδπλάκεσλ γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αιιαγή (FFC) ζεηο ησλ πιεκκπξψλ. Δπίζεο, δηέζεζε 33 δηζεθαηνκζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ εζληθφ κχξηα SDG ζην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ αληηκεηψπξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
ηνπ».
Ζ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Υέκπα Μνράκελη Αιί δήΖ Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ζπλέρηζε ηηο ζπλε- ισζε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην Υαξηνχκ φηη ην πδξηάζεηο ηεο ζηελ Αίζνπζα Φηιίαο θαη εμέηαζε ηηο πνπξγείν έρεη ζέζεη επηά πξνηεξαηφηεηεο, ε πξψηε
ζπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ. Οη ζπζηάζεηο πεξηε- εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε επηβίσζε ηνπ ιανχ. Μέζσ
ιάκβαλαλ ηε ζεκαζία δεκηνπξγίαο ελφο ειεθηξνλη- ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο «My Commodity», πνπ
θνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θίλε- θπθινθφξεζε ρζεο, ηα πξντφληα πξνζθέξνληαη ζε
ζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηηκέο 20-30% ρακειφηεξεο απ’ φηη ζηελ αγνξά. Ζ
εληνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ ππνπξγφο αλαθνίλσζε επίζεο έλα πξφγξακκα νηθνγηα ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Δπίζεο, λνκηθήο κεηαξξχζκηζεο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
νη ζπζηάζεηο πεξηειάκβαλαλ ηε ζεκαζία ηεο πιεζσξηζκνχ ζην 20-30 % εληφο ελφο έηνπο.
έθδνζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη βηνκεραληψλ κηθξήο θιίκαθαο, ηελ εμαίΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ
ξεζε ησλ εηζξνψλ παξαγσγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη
ηελ ηφλσζε ηεο παξαγσγήο πξνο εμαγσγή.
Ο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο θαη πξψελ ηξαπεδίηεο Ha-  Ζ Αλψηαηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή
Γηάζθεςε θαη Έθζεζε Πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ
fiz Ismail είπε φηη ε Δζληθή Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε
(EGYPS 2021) αλαθνίλσζε φηη ην Πέκπην (5ν)
ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη έλα ξεαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ
ζπλέδξην θαη έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
φξακα θαη λα πξνηείλεη ζνβαξέο ελαιιαθηηθέο ιχηηο 31 Μαΐνπ έσο ηηο 2 Ηνπλίνπ 2021 ζην Κάηζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί ε πνιηηηθή ηνπ
ξν. https://www.egyps.com/media/8218259/22-9
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) πνπ πηνζε-2020-egyps-2021-event-brochure-22092020.pdf
ηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, είπε. Ο Ηζκαήι δήηεζε
ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηε ρψξα
θαη ησλ ζπκβάζεσλ πεηξειαίνπ πνπ ππνγξάθεθαλ
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Σεπτζμβριοσ 2020: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP

19,0000
Σεπτέμβριοσ 2020: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP
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Σεπτζμβριοσ 2020: Συναλλαγματική ιςοτιμία USD - EGP
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