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Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι-ίζη επηζθέθζεθε ηελ Αζήλα ζηηο 1112/11/2020. Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ειιελφαηγππηηαθήο βνχιεζεο γηα ζπλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζε δηκεξέο επίπεδν, θαζψο
6
θαη ζε ηξηκεξέο επίπεδν κε ηελ Κχπξν. Ο Αι-ίζη είρε πξνγξακκαηίζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη εληαηηθέο θαη πςεινχ επηπέδνπ ζπλνκηιίεο κε κηα ζεηξά Διιήλσλ αμησκαηνχ7 ρσλ, φπσο ν Πξσζππνπξγφο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, ε ΠηΓ Καηεξίλα αθειιαξνπνχινπ, ν πξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη νη Τπνπξγνί Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο. Οη
9 ζπλνκηιίεο αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηελ Αίγππην, κε βάζε ηα κεγάια εζληθά έξγα ηεο Αηγχπηνπ. Δλ ησ κεηαμχ, νη εγέηεο ησλ δχν ρσξψλ είλαη επίζεο
10
έηνηκνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ηδίσο γηα ελεκεξψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Με12
ζνγείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ.
3

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ

13

ΜΕΣΑΥΟΡΕ

14 δν θνξπθήο, ζηε Λεπθσζία, καδί κε ηνλ Κχπξην πξφεδξν Νίθν Αλαζηαζηάδε θαη ηνλ

ΣΟΤΡΙΜΟ

15 πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο Κπξηάθν Μεηζνηάθε. Οη εγέηεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζπδήηε-

ΟΤΔΑΝ

16 θήο ζπλεξγαζίαο. Ζ ηξηκεξήο ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία

ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2020, ν Πξφεδξνο Al-Sisi ζπκκεηείρε ζηελ φγδνε ηξηκεξή ζχλν-

ζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, επελδπηηθήο, ηνπξηζηηθήο θαη πνιηηηζηη-

κηαο λέαο θάζεο ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Ο Αι-ίζη ηφληζε φηη ε Αίγππηνο πξνζβιέπεη ζηελ πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηαθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ έξγσλ κε ηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηνπ Φφξνπκ γηα ην Αέξην ζηε
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Έιιεηκκα ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Αηγύπηνπ
Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ ζεκείσζε άλνδν ην ηξίκελν Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ ζε 3,83 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 1,09 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έλα
ρξφλν λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ Reuters κε
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηε Γεπηέξα 30/11/2020. Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ
έπεζαλ ζηα 305 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ηξηκήλνπ απφ 3,18 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Απξίιην-Ηνχλην ηνπ 2019, θαζψο ν θνξσλντφο έπιεμε ηελ νηθνλνκία. Ζ Αίγππηνο ζηακάηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο δηεζλείο
πηήζεηο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ζηα κέζα Μαξηίνπ θαζψο
ε παλδεκία έπηαζε ηνλ θφζκν, πξνηνχ ηηο αλνίμεη ζηαδηαθά
ηνλ Ηνχλην. Οη εμαγσγέο κεηψζεθαλ ζηα 5,42 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 7,58 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ ζε 13,83 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ
15,87 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα λα δηεπξπλζεί ζε 8,41 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 8,29 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Σα έζνδα ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ
πηψζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ απφ ηελ παλδεκία, κεηψζεθαλ ζηα 1,34 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 1,46 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ ηα εκβάζκαηα απφ Αηγχπηηνπο πνπ
εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ κεηψζεθαλ ζηα 6,21 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 6,94 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Πνιινί
Αηγχπηηνη απαζρνινχληαη ζε αξαβηθά θξάηε ηνπ Κφιπνπ,
φπνπ ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην έρνπλ κεησζεί.
Οη θαζαξέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) κεηψζεθαλ ζηα
1,52 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 1,71 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα, ελψ νη θαζαξέο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ ππνρψξεζαλ ζηα 636,8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ 3,18 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαζψο νη επελδπηέο έβγαιαλ ρξήκαηα
απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Σν Reuters ππνιφγηζε ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία αθαηξψληαο ηα πξψηα ηξία ηξίκελα ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ην πιήξεο έηνο, ην νπνίν ιήγεη ηνλ
Ηνχλην. Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα νιφθιεξν
ην νηθνλνκηθφ έηνο έσο ηνλ Ηνχλην 2020 απμήζεθε ζε 11,2
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ 10,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2018-19
Μείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Αίγππην ζην 7,3% ην ηξίην
ηξίκελν ηνπ 2020
Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Αίγππην κεηψζεθε ζην 7,3% ή
2,061 εθαηνκκχξηα ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 9,6% ην
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο, θαηαγξάθνληαο επηβξάδπλζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 2,3%, ζχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
γηα ηε Γεκφζηα Κηλεηνπνίεζε θαη ηε ζηαηηζηηθή
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(CAPMAS). Ο νξγαληζκφο απνδίδεη απηή ηε κείσζε
ζηελ επαλέλαξμε ησλ θαλνληθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ελ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο επθνιίαο ηνπ
θιεηδψκαηνο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
έιαβε ην θξάηνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο
ηνπ λένπ θνξσλντνχ (COVID-19) θαηά ην δεχηεξν
ηξίκελν ηνπ 2020. Σν ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ
αλήιζε ζε 28.171 εθαηνκκχξηα άηνκα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, απφ 26.689 εθαηνκκχξηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο, αχμεζε 5,6%. Δπεζήκαλε φηη
ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο αλήιζε
ζε 12.429 εθαηνκκχξηα άηνκα, ελψ αλήιζε ζε 15.742
εθαηνκκχξηα άηνκα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κεηψζεθε ζε
10,9% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ην
12,5% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020, θαη ην 10,6%
πνπ ζεκεηψζεθε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κεηψζεθε επίζεο ζην 4,5% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε
κε ην 7,4% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 θαη ην 5,6%
ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αλήιζε ζε 26.110 εθαηνκκχξηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020, απφ 24.115 εθαηνκκχξηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020, αχμεζε 8,3%. Ο
αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο
έθηαζε ηα 11.079 εθαηνκκχξηα, ελψ ν αξηζκφο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ήηαλ 15.031 εθαηνκκχξηα. Ζ CAPMAS αλέθεξε φηη νη άλδξεο αληηπξνζψπεπαλ 23.688 εθαηνκκχξηα άηνκα ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ νη γπλαίθεο αλήιζαλ
ζε 4.483 εθαηνκκχξηα άηνκα. Ο νξγαληζκφο πξφζζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ζηελ Αίγππην
έθηαζε ηα 1.381 εθαηνκκχξηα ελψ ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ είλαη 680.000 ην ηξίην ηξίκελν ηνπ
2020. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηαμχ ησλ
αλδξψλ έθηαζε ην 5,8% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2020,
απφ 8,5% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020 θαη απφ 4,7%
ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019.
Έιεγρνο ζηελ πιεζπζκηαθή αύμεζε ηεο Αηγύπηνπ.
Ζ ππνπξγφο Υσξνηαμίαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο
Hala El-Said δήισζε φηη ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεηθηψλ αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Θα βειηηψζεη επίζεο ηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ Αηγππηίσλ πνιηηψλ. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο παξνρήο θνηλσληθψλ θαη δεκφζησλ
ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη
φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θξάηνπο. Πξφζζεζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά
ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, σο κέξνο
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ηεο ζηξαηεγηθήο «αλάπηπμε κε ηζφηεηα», ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ζρέδην αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ζ ππνπξγφο είπε
φηη ην κεζνπξφζεζκν ζρέδην γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιεζπζκηαθή δηάζηαζε ζε φινπο
ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο, σο αλαγλψξηζε ηεο ζνβαξφηεηαο
ηνπ ζέκαηνο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ζρέδην απνηειεί επηβεβαίσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ειέγρνπ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πνιίηεο ζα
έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο. Μέξνο απηνχ ζα αθνξά ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο επέλδπζεο
ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ. Σν ζρέδην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο κεραληζκνχο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ
έιεγρν ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αηγχπηνπ. Δάλ
ελεξγνπνηεζνχλ, ζα επηηχρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη ηεο δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη θνηλσληθήο δνκήο δηαζέζηκσλ γηα νκάδεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Οη ΜΚΟ ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο
ηνπ πιεζπζκνχ «Two is Enough», ην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί ζε 10 επαξρίεο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ.
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ξφληνο ζε ζηαζεξά επίπεδα θαη είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ νθηψ κήλεο εηζαγσγψλ. ε κηα κειέηε, ε AMF δήισζε φηη απηή ε ζηαζεξφηεηα θαηαγξάθεηαη παξά ηελ
αλάιεςε ζε θφζηνο ηεο CBE 5,4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ην απνζεκαηηθφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, γηα λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ηεο ρψξαο. Ζ αλάιεςε ηεο CBE ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα
ηελ θάιπςε ηεο κείσζεο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, πέξαλ
ηεο απνπιεξσκήο δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ ρξένο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μειέηε επηπηώζεσλ ηνπ COVID-19 ζηελ αηγππηηαθή
νηθνλνκία από ηελ αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία
CAPMAS

Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη
ηαηηζηηθήο (CAPMAS) απνθάιπςε ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηα απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο. εκείσζε φηη ηα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα
κεηψζεθαλ θαηά 9,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ
πεξίνδν απφ Φεβξνπάξην έσο Μάην 2020. Σαπηφρξνλα,
νη κεληαίνη ξπζκνί κείσζεο αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 11,9%
θαη 7,7% ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, αληίζηνηρα, πξηλ απφ απηφ ην πνζνζηφ κεησζεί θαηά 2,8% ηνλ
Μάην ηνπ 2020. Ζ CAPMAS πξφζζεζε φηη, ελφςεη ηεο
ππνρψξεζεο ηεο θξίζεο ζηελ Αίγππην, νη κεληαίνη ξπζΣα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ απμήζεθαλ θαηά $795 εθαηνκκύξηα θηάλνληαο ηνλ Οθηώβξη- κνί κεηαβνιήο ζηα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα απμήζεθαλ
θαηά ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020, κε ξπζκφ 6,1%
ν ζηα $39,22 δηζ.
θαη 0,3%, αληίζηνηρα.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε,
φηη ηα θαζαξά δηεζλή απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ απμήζε- Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη
θαλ θαηά πεξίπνπ $ 795 εθαηνκκχξηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηαηηζηηθήο (CAPMAS) δεκνζίεπζε κηα κειέηε ζρεηηθά
2020 θηάλνληαο ηα $ 39,22 δηζεθαηνκκχξηα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκε $ 38,425 δηζεθαηνκκχξηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020. κία. Ζ έθζεζε απνθάιπςε φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο
Σα δηεζλή απνζέκαηα ηεο ρψξαο είραλ θαηαγξάςεη πξσ- ηνπ πξαγκαηηθνχ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο
ηνθαλή ηζηνξηθά επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, (ΑΔΠ) κεηψζεθε θαηά 0,6% ην ηξίην ηξίκελν ηεο ρξήζεο
θζάλνληαο ηα $ 45,419 δηζ. ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ζε ζχ- (2019), ζε ζχγθξηζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηεο ρξήζεο
γθξηζε κε $ 42,61 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019. Χζηφζν, 2018/19 . Σν ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ζεκείσζε ξπζκφ αχμεην 2020, κεηψζεθαλ ηνλ Μάξηην, ηνλ Απξίιην θαη ηνλ ζεο 5% ην FY 2019/20, έλαληη 5,6% ην FY 2018/19 Ζ
Μάην, ιφγσ ηεο παλδεκίαο (COVID-19), θαη απμήζεθαλ κειέηε παξαθνινχζεζε αιιαγέο ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο
μαλά ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην, επηέκβξην καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεο
θαη Οθηψβξην. Σα απνζεκαηηθά ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχ- παλδεκίαο. Πεξηιακβάλνπλ ην ξπζκφ: νηθνλνκηθήο αλάληαη απφ μέλα λνκίζκαηα (FX), ρξπζφ, εηδηθά ηξαβεθηηθά πηπμεο, αλεξγία, πιεζσξηζκφ, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ην επηηφθην γηα ηελ αηγππηηαθή ιίξα, θαζψο θαη
δηθαηψκαηα (SDR) θαη θαζαξά δάλεηα απφ ην ΓΝΣ.
ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαΣα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά 827 γσγψλ θαη εμαγσγψλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ πεηξειαίεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Οθηψβξην, ελψ ηα απνζέκαηα νπ.
ρξπζνχ κεηψζεθαλ θαηά 33 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θηάλνληαο ηα 4,336 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ CAPMAS δήισζε φηη ν δείθηεο ηηκψλ παξαγσγνχ θαη
Σν SDR αλήιζε ζηα 241 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Ο- θαηαλαισηή ζεκείσζε ζπλερή επηδείλσζε ηνπ ξπζκνχ
θηψβξην ρσξίο αιιαγέο απφ ηνλ επηέκβξην. Σν Αξαβηθφ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ θαηά ηελ πεξίνδν ΦεβξνπαξίνπΝνκηζκαηηθφ Σακείν (AMF) επηβεβαίσζε φηη ηα θαζαξά Απξηιίνπ 2020. Καηέγξαςε εηήζην ξπζκφ κείσζεο 18,8%
δηεζλή απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πα- έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ,
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πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ γεσξγηθψλ,
αιηεπηηθψλ, εμνξπθηηθψλ πξντφλησλ, ησλ ηξνθίκσλ θαη
ππεξεζηψλ δηακνλήο, θαηά 4,5%, 67,7% θαη 8,1%, αληίζηνηρα. Ζ έθζεζε αλέθεξε φηη ν αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ζηνλ εηήζην ξπζκφ πιεζσξηζκνχ ηηκψλ θαηαλαισηή
είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίθηππν ηεο
παλδεκίαο ζηνλ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ. Δπίζεο, ε αηγππηηαθή ιίξα ζεκείσζε πηψζε
θαηά ηελ πεξίνδν απφ Φεβξνπάξην έσο Μάην 2020, πνπ
αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 1,8% ηεο αμίαο ηεο. Ζ πηψζε ηνπ
λνκίζκαηνο ζπλέπεζε κε ηελ πηψζε ησλ ξνψλ δνιαξίσλ
ΖΠΑ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κείσζεο ησλ εμαγσγψλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαηά 39,4%
ηελ ίδηα πεξίνδν. Ο αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηελ αμία ηνπ
ηνπηθνχ λνκίζκαηνο επηδεηλψζεθε απφ ηηο αμηνζεκείσηεο
επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο
Αηγχπηνπ, ν νπνίνο ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ. Ζ θάκςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ήηαλ αλάινγε κε
ην θιείζηκν ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ηελ αλαζηνιή ησλ πηήζεσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηε
κείσζε ησλ θεξδψλ απφ ην ζπλάιιαγκα ηεο Αηγχπηνπ. Ζ
επηδεκία COVID-19 πξνθάιεζε ζνβαξέο δεκηέο ζηνλ
ηνπξηζηηθφ ηνκέα φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, ν νπνίνο απφ 0,9 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ην Φεβξνπάξην 2020, ηνλ Απξίιην 2020 κεδελίζηεθε. Σα πξαγκαηηθά έζνδα απφ ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ θαηά 55,7% θαηά ηελ πεξίνδν απφ Φεβξνπάξην έσο Απξίιην 2020.
Ζ έθζεζε CAPMAS αλέθεξε φηη ηα έζνδα ηνπ θαλαιηνχ
ηνπ νπέδ ζε δνιάξηα ΖΠΑ κεηψζεθαλ, μεθηλψληαο απφ
ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απηφ απνδφζεθε ζηηο
γεληθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζην παγθφζκην εκπφξην, ελψ ν κεληαίνο ξπζκφο κεηαβνιψλ εζφδσλ θαηέγξαςε
ην ρακειφηεξν επίπεδν, ζην -7,5% ηνλ Μάην ηνπ 2020.
Απηφ ζπγθξίζεθε κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ
ίδην κήλα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ, 4,5 % θαη 6.0%,
αληίζηνηρα. Ο πξαγκαηηθφο αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο
ζηνλ ηνκέα ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εμεηάδνληαο ηελ αιιαγή ζην σθέιηκν θνξηίν θαη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε δηψξπγα πξηλ
θαη κεηά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, νη ρσξεηηθφηεηεο
κεηψζεθαλ απφ 101,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζε 84,2 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ κεηψζεθε
απφ 1.731 ζε 1.381 θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ Απξηιίνπ
θαη Ηνπλίνπ 2020. Ζ CAPMAS επεζήκαλε φηη ηα θαζαξά
δηεζλή απνζέκαηα κεηψζεθαλ θαηά 9,5 δηζ. Γνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ έσο Μαΐνπ 2020. Σα κεληαία πνζνζηά κείσζεο έθηαζαλ πεξίπνπ ην 11,9% θαη ην
7,7% ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, αληίζηνηρα,
πξηλ κεησζεί μαλά ζην 2,8% ην Μάην ηνπ 2020.
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Όζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ν νξγαληζκφο απνθάιπςε φηη ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγψλ
εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ πεηξειαίνπ (ζε δνιάξηα ΖΠΑ)
ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2019 ζηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Απξίιην θαη Μάην
2020. Απηφ ζεκείσζε πηψζε ζην 25,5% , 35,0% θαη
35,8%, αληίζηνηρα. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ
εμαγσγψλ πξντφλησλ εθηφο ηνπ πεηξειαίνπ (ζε δνιάξηα
ΖΠΑ) ήηαλ 19,9% θαη 36,0% ηνλ Απξίιην θαη ην Μάην
ηνπ 2020, αληίζηνηρα.
Ζ CAPMAS πξφζζεζε φηη ην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην
(EGX) ππνρψξεζε απφηνκα κεηά ηελ παλδεκία, εηδηθά
ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Μάην, θιείλνληαο ζηηο 9.593.9 θαη
10.220.1 κνλάδεο, αληίζηνηρα. Απηφ αληηπξνζψπεπε ην
πςειφηεξν κεληαίν πνζνζηφ κείσζεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2019. Ζ έθζεζε αλέθεξε επίζεο φηη ε παλδεκία δελ
είρε θακία επίδξαζε ζηελ αμία, ηνλ φγθν ζπλαιιαγψλ
θαη ηνλ φγθν ησλ ιεηηνπξγηψλ EGX έσο ηνλ Απξίιην ηνπ
2020. Σνλ κήλα απηφ ην EGX γλψξηζε αμηνζεκείσηε
βειηίσζε ζηελ απφδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν
κήλα ηνπ 2019, σο απνηέιεζκα ησλ παθέησλ θηλήηξσλ
πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Πνιινί δείθηεο πνπ
ζεκείσζαλ κείσζε θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο, έρνπλ δεη
θάπνηεο αιιαγέο ππφ ην θσο ηεο ππνρψξεζεο ηεο θξίζεο
ζηελ Αίγππην. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε κείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ κεηψζεθε
ζην -15,2% ηνλ Μάην ηνπ 2020, αχμεζε 3,6%. Ζ πεξίνδνο κεηαμχ Μαΐνπ θαη Απγνχζηνπ 2020 γλψξηζε κηα ειαθξά αχμεζε 0,2% ζηελ αμία ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο ηεο
ιίξαο, κε ηνλ κεληαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ εζφδσλ ηνπ
θαλαιηνχ Suez λα απμάλεηαη ζεκαληηθά ηνλ Ηνχιην ηνπ
2020 θαηά 8,7%. Όζνλ αθνξά ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα,
ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αμία ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ, θαηά 96,9%, θαηά ηελ πεξίνδν απφ Απξίιην έσο Ηνχιην 2020. Οη κεληαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ
θαζαξψλ δηεζλψλ απνζεκαηηθψλ απμήζεθαλ επίζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ Ηνπιίνπ 2020 κε ξπζκφ
6,1% θαη 0,3%, αληίζηνηρα. Ο δείθηεο αλαθνξάο EGX30
ζεκείσζε βειηίσζε 5,3% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020.
ΔΣΑΑ, ΔΔ, GCF εηαίξνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ Αίγππην
ε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο
ηεο ΔΣΑΑ, δχν πξνγξάκκαηα ζπλνιηθήο αμίαο 220 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζα πξνζθέξνπλ ππν-δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο γηα πξάζηλεο επελδχζεηο ζε ελεξγεηαθέο, πδάηηλεο
θαη απνδνηηθέο ιχζεηο. Σα πξνγξάκκαηα ζπκπιεξψλνληαη κε επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ άλσ ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ
επξψ θαη επλντθή ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην GCF, θαζψο θαη ηερληθή βνήζεηα έσο θαη 24 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία ζα θαηεπζπλζεί επίζεο ζηελ
αλάπηπμε αιπζίδσλ αμίαο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα
πξνέιζεη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο
θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη
ην Σακείν Πξάζηλνπ Κιίκαηνο (GCF). Σν πξφγξακκα
Green Value Chain πνπ μεθίλεζε πξφζθαηα, κε φγθν έσο
θαη 70 εθαηνκκχξηα επξψ, ζα επηηξέςεη ζηηο κηθξέο θαη
κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) λα επελδχζνπλ ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο κεηξηαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο
ηνπ θιίκαηνο. Απηά ζα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ αιπζίδσλ αμίαο. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη επίζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη
γπλαίθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε γηα πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο. Σν δεχηεξν πξφγξακκα, κηα
επέθηαζε ηεο Γηεπθφιπλζεο Υξεκαηνδφηεζεο Πξάζηλεο
Οηθνλνκίαο (GEFF), ζηνρεχεη ζηελ παξνρή έσο θαη 150
εθαη. Δπξψ πξάζηλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ΜΜΔ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ
εκπνξίνπ θαη ηεο κεηαπνίεζεο. Σα δάλεηα θαη ζηα δχν
πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ επελδχζεηο ζηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, φπσο: κεραλήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη πφξσλ · εθαξκνγέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο, γεσξγηθφο εμνπιηζκφο άξδεπζεο θαη ζπιινγήο
φκβξησλ πδάησλ · θαη πνιινί άιινη. Οη πειάηεο κπνξνχλ
λα αλαγλσξίζνπλ θηιηθέο πξνο ην θιίκα ηερλνινγίεο κε
ηε βνήζεηα ηνπ Green Technology Selector
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ηψλ πνπ ρξεκαηνδνηεί πνιιέο αλαπηπμηαθέο ζπκθσλίεο,
πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ
MSMEDA (απφ ηφηε ηελ ίδξπζή ηνπ θαη κέρξη ηψξα) ζε
φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ζηελ
COMESA. Σφληζε φηη απηή ε ςεθηαθή πιαηθφξκα είλαη
πξάγκαηη ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζε 50 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο απφ
φιε ηελ Αθξηθή κε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 38 αθξηθαληθψλ ρσξψλ, πξνζζέηνληαο φηη ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ
αθξηθαληθή ήπεηξν. Ζ MSMEDA ζα είλαη ππεχζπλε γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο Αηγχπηνπ ζηελ Πιαηθφξκα. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο δηεπζπληή ηεο Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο
Malinne Blomberg, ε έλαξμε ηεο πιαηθφξκαο είλαη κηα
πνιχ ειπηδνθφξα πξσηνβνπιία, θαζψο ζα εληζρχζεη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή έληαμε απφ ηε κία πιεπξά θαη ζα
πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αηγππηηαθψλ γπλαηθψλ θαη ησλ αθξηθαλψλ νκνιφγσλ ηνπο απφ ηελ άιιε.
ρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην αηζηνπηθό
θξάγκα Renaissance

Ζ εθεκεξίδα Al-Akhbar (18.11.2020) αλαθέξεηαη
ζηε
ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηεο αηγππηηαθήο Αλψηαηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Ύδαηα ηνπ Νείινπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεΗ Αίγππηνο επηδηώθεη λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ζπ- θε ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αηγχπηνπ,
Γξα Moustafa Madbouly, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξλεξγαζία κε ηηο αθξηθαληθέο ρώξεο
γψλ Δμσηεξηθψλ θαη Άξδεπζεο, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ
Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαί- ησλ ππνπξγείσλ Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ θαη ηεο Γεληθήο
σλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ.
Κνηλή Αγνξά γηα ηελ Αλαηνιηθή θαη ηε Νφηηα Αθξηθή
(COMESA), δηνξγάλσζε ζπλέδξην γηα ηελ έλαξμε ηεο χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλε«ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 50 εθαηνκκπξίσλ γπλαηθψλ ζηελ δξίαζεο ζπδεηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην δήηεκα
Αθξηθή» ζηελ Αίγππην. Ζ πιαηθφξκα ζηνρεχεη ζηελ ελί- ηνπ θξάγκαηνο Renaissance ηεο Αηζηνπίαο, ζην πιαίζην
ζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ θαη αθξηθαληθψλ ρσ- ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απξηαλή εμακειή ζπλάληεζε
ξψλ ζε εκπνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Ο Αλαπιε- ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Άξδεπζεο ησλ ηξηψλ ρσξσηήο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο MSMEDA Tarek ξψλ, Αηγχπηνπ, νπδάλ θαη Αηζηνπίαο.
Shash δήισζε, εμ νλφκαηνο ηεο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη
Βηνκεραλίαο Nevine Gamea, φηη ε ζπκβνιή ηεο
MSMEDA ζηελ έλαξμε απηήο ηεο Πιαηθφξκαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
Αηγχπηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
θαη ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο.
Απνηειεί έλα πεξαηηέξσ βήκα γηα ην άλνηγκα λέσλ δπλεηηθψλ αγνξψλ γηα πξντφληα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
(ΜΜΔ). Ο Shash πξφζζεζε φηη κηα ηέηνηα πιαηθφξκα
γεθπξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ ηεο MSMEDA
κε θνξπθαίνπο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα πνπ πξσηνπνξνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε κε ηελ ελδπλάκσζε
ησλ γπλαηθψλ ζηηο αθξηθαληθέο ρψξεο, δειαδή ηελ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, κηα κεγάιε εηαηξεία δσξε-

Όπσο επηζεκαίλεη ε ε/θ, ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο
Ννηίνπ Αθξηθήο ζπγθάιεζε απηή ηε ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ν ηξφπνο εμεχξεζεο ελφο κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπλερηζζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα
δεζκεπηηθή ζπκθσλία πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
θξάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Αθξηθαληθήο
κίλη πλφδνπ Κνξπθήο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 21 Ηνπιίνπ.
Ζ εθεκεξίδα AlMasry AlYoum (22.11.2020) αλαθέξεηαη
πξσηνζέιηδα ζηελ απφθαζε ηνπ νπδάλ λα κε ζπκκεηάζρεη ζηελ ππνπξγηθή ζπλάληεζε γηα ην θξάγκα Renaissance, ε νπνία είρε ζπγθιεζεί.
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χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Τπνπξγφο Άξδεπζεο ηνπ
νπδάλ, θαζεγεηήο Yasser Abbas, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο
ηνλ Τπνπξγφ Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηζηνπίαο, Γξα Seleshi Bekele, ππνζηήξημε ηε ζέζε ηεο ρψξαο ηνπ, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζην λα δνζεί κεγαιχηεξνο ξφινο ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ζχγθιηζεο
κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεξψλ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε κέζνδνο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηνπο
πξνεγνχκελνπο γχξνπο απνδείρζεθε, θαηά ηελ έθθξαζή
ηνπ, «αλψθειε».

ην νπνίν ζρεδηάδεη ην ππνπξγείν λα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ δεκνζίσλ ινγαξηαζκψλ θαη νκνιφγσλ θαη κέζσ δηεζλψλ θαη αξαβηθψλ δαλείσλ. Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο
Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE)
απνθάζηζε ηελ Πέκπηε 12 Ννεκβξίνπ, λα κεηψζεη ην
επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο, ην επηηφθην δαλεηζκνχ
κίαο εκέξαο θαη ην επηηφθην ηεο θχξηαο πξάμεο θαηά 50
κνλάδεο βάζεο ζε 8,25%, 9,25% θαη 8,75 ηνηο εθαηφ,
αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην κεηψζεθε επίζεο θαηά 50 κνλάδεο βάζεο ζε 8,75%. Σν ζρέδην
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ 2020/2021 ζηνρεχεη ζηε
κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνπ ΑΔΠ ζε 82,7% έσο ηα
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
ηέιε Ηνπλίνπ 2021, απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηφρν 82,5%
Η S&P δηαηεξεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Αηέσο ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2020 θαη ζε 77,5% έσο ηα ηέιε Ηνπγύπηνπ ζην επίπεδν B κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο
λίνπ 2022.
Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ματη
δήισζε φηη ε απφθαζε ηεο Standard & Poor's (S&P) γηα
δηαηήξεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο ηφζν
ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε μέλν λφκηζκα αληηθαηνπηξίδεη ηε
ζπλερηδφκελε εκπηζηνζχλε ησλ δηεζλψλ ηδξπκάησλ ζηελ
νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Αηγχπηνπ. Ζ S&P έρεη δηαηεξήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζε
επίπεδν Β ακεηάβιεηε, ελψ δηαηεξεί επίζεο ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ζηαζεξέο γηα δεχηεξε θνξά εληφο έμη
κελψλ ην 2020. Ζ θίλεζε ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλερηδφκελε εκπηζηνζχλε ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ, ηδίσο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επξσζηία
ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηε
γεληθή εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκίαο λα
αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο παλδεκίαο
(COVID-19), ελψ ηαπηφρξνλα μεπεξλά φια ηα εμσηεξηθά
θαη εζσηεξηθά ζνθ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Δμήγεζε
φηη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη ηηο απαηηνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζα δηαζθαιίδνπλ επίζεο ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο γηα αλάπηπμε ,
δεκηνπξγψληαο παξαγσγηθέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο.
Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE), εθ κέξνπο
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, εμέδσζε 10 δηζεθαηνκκύξηα LE ζε θξαηηθά νκόινγα ηε Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ.
Σα νκφινγα T πξνζθέξζεθαλ ζε ηξεηο δφζεηο, κε ηελ
πξψηε λα αλέξρεηαη ζε 4 δηζεθαηνκκχξηα LE κε 10εηή
ζεηεία, θαη ε δεχηεξε λα αλέξρεηαη ζε 6 δηζεθαηνκκχξηα
LE κε πεληαεηή ζεηεία. Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο,
ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 6,3% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ΑΔΠ,

Σν 2020 είλαη ε πέκπηε επέηεηνο ηεο Σξάπεδαο CIB
γηα ηηο εθζέζεηο βησζηκόηεηαο.
Χο ε θνξπθαία ηξάπεδα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ, ε CIB αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε ηεο απέλαληη ζηνπο
πειάηεο ηεο θαη ηνλ αηγππηηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ δηαθαλψλ εθζέζεσλ βησζηκφηεηαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2020, ε CIB δεκνζίεπζε ηελ πέκπηε εηήζηα έθζεζε αεηθνξίαο, ζχκθσλα κε ην δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλν πιαίζην ησλ Global Reporting Initiatives
(GRI) Ζ έθζεζε ηνπ 2019 ππνγξάκκηζε ηηο πξνζπάζεηεο
ηεο Σξάπεδαο λα επεθηείλεη κε επηηπρία ην κνληέιν ηεο
δεκηνπξγίαο αμίαο θαη ην ζπλερηδφκελν Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ, ην νπνίν πξνζζέηεη αμία γηα ηνπο πειάηεο
ηεο Σξάπεδαο, ηηο γχξσ θνηλφηεηεο θαη ηνπο θιάδνπο πνπ
πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία COVID-19. Οη εθζέζεηο
ηεο CIB γηα ηελ βησζηκφηεηα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε
δηαθαλείο θαη αμηφπηζηεο αλαθνξέο θαη δείρλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξάζηλεο
απφδνζήο ηεο, ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο
θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ θεηηλή έθζεζε ππνγξάκκηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο CIB λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ θνξνλντνχ. Ζ
έθζεζε αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο
ηεο CIB ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ζηε
ρξήζε ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν
ηε κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ηε
κείσζε ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα
ηεο Σξάπεδαο. ε κηα πξνζπάζεηα λα θαζηεξσζεί έλα λέν
πξφηππν ππεχζπλεο ηξαπεδηθήο ζηελ πεξηνρή, ε CIB
έγηλε ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ Αίγππην πνπ δεκηνχξγεζε
έλα βηψζηκν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα ην 2020. Ο λένο
ηνκέαο δηαζθαιίδεη ηελ βησζηκφηεηα σο βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη παξέρεη κηα ζηαζεξή πιαηθφξκα
γηα ελζσκάησζε αξρψλ ESG ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο.
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Η Αίγππηνο αλαπηύζζεη λέν εθζεζηαθό ζύζηεκα γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο
Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ
Nevine Gamea αλαθνίλσζε φηη αλαπηχζζεηαη έλα λέν
ζρέδην γηα ην ζχζηεκα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ εθζέζεσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ζηηο
παγθφζκηεο αγνξέο. Σν ζρέδην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
θχξηνπο ππιψλεο γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν
φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σνλίδεη επίζεο ηε ζεκαζία ηεο
παξνρήο απνηειεζκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζην
ζχζηεκα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ COVID-19 ζην
παγθφζκην εκπφξην. Οη αλαθνηλψζεηο έγηλαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Γεξκαληθνχ Αξαβηθνχ Βηνκεραληθνχ θαη Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (GACIC-AHK), ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηνλ ξφιν
ηνπ επηκειεηεξίνπ ζηε ζηήξημε θνηλψλ έξγσλ εκπνξηθήο,
βηνκεραληθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δχν ρσξψλ. ηε ζπλάληεζε έγηλε αλαθνξά επίζεο ζηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην θνηλφ ζχζηεκα νηθνλνκηθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηζπκεί λα παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηηο δηάθνξεο ηνπηθέο θαη μέλεο επελδχζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Peter Hoffmann, επηθεθαιήο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο Πξεζβείαο ζην
Κάηξν, επηβεβαίσζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ γεξκαληθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Θεσξνχλ ηελ Αίγππην σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο επελδπηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
θαη ηεο Αθξηθήο (MEA). Σαπηφρξνλα, ν Υφθκαλ ζεκείσζε φηη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζεκεηψλεηαη κεγάιε δπλακηθή ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. Απηφ νθείιεηαη
ηδηαίηεξα ζηε ζεηηθή ηάζε ησλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά θαη ζηελ επηζπκία ηνπο
λα ζπλερίζνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο.
Η Αίγππηνο θαη νη Κάησ Υώξεο ππνγξάθνπλ κλεκόλην
θαηαλόεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ
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ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κεηαμχ
ησλ δχν πιεπξψλ, ζπγθεθξηκέλα: ην λεξφ θαη ηε γεσξγία,
ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλψλ θαη ηελ
επεμεξγαζία ιπκάησλ. Ο Mohamed Sebaey, εθπξφζσπνο
ηνπ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ, δήισζε φηη ην ΜoU είλαη κέξνο ηεο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ Κάησ Υσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. Σφζν ε Αίγππηνο φζν θαη νη Κάησ Υψξεο νξίδνληαη σο θαηάληε
(downstream) ρψξεο, θαη νη δχν απεηινχληαη επίζεο απφ
ηνπο θηλδχλνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εηδηθά ζηηο πεξηνρέο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνχ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο
ην 1976, ε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ΑηγχπηνπΟιιαλδίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ εξγάζηεθε γηα
λα ππνζηεξίμεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ δχν
θπβεξλήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
Άιινη ηνκείο ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ: ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ λεξνχ ζηε γεσξγία, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ , ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα παξάθηηεο πεξηνρέο. Ζ επηηξνπή
απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ Yπνπξγείσλ
Yδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο ηέγαζεο, θαζψο θαη ηεο εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ γηα ηα χδαηα θαη ηα ιχκαηα. Ζ νιιαλδηθή πιεπξά
εθπξνζσπείηαη απφ ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Τπνδνκψλ θαη ηελ Οιιαλδηθή πλεξγαζία γηα ηα Νεξά. Ζ Αίγππηνο θαη νη Κάησ Υψξεο έρνπλ ζπλεξγαζηεί εληαηηθά
ζε έξγα λεξνχ γηα πάλσ απφ 40 ρξφληα, θαη ε Αηγππηηαθή
-Ολλανδική ζσμβοσλεσηική επιηροπή για ηη διατείριζη
ηνπ λεξνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ. Ζ ζεκαζία
ηεο επηηξνπήο έγθεηηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη γηα
αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ζηνλ ζπλερηδφκελν πνιηηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν.
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηα ηδξχκαηα
γλψζεο θαη ηηο ΜΚΟ. Ζ κνξθή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο
κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ πνιηηηθήο, εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ηερλνγλσζίαο, έσο ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη ζηηο δχν ρψξεο. Οη ζπλεδξηάζεηο
ηεο Οκάδαο πξαγκαηνπνηνχληαη ελαιιάμ ζηελ Οιιαλδία
θαη ζηελ Αίγππην. Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ νιιαλδνχο
θαη αηγππηηαθνχο εθπξνζψπνπο απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηα ηδξχκαηα γλψζεο. Ζ επηηξνπή θαζνδεγείηαη ζε ππνπξγηθφ επίπεδν απφ ηνπο Τπνπξγνχο Τδάησλ θαη ησλ δχν ρσξψλ.

Ζ Αίγππηνο θαη νη Κάησ Υψξεο ππέγξαςαλ Μλεκφλην
γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά κε έξγα
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ. Σν κλεκφλην ππεγξάθε απφ
ηνλ Τπνπξγφ Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ Μνράκελη Ακπληέι Άηη θαη ηνλ Τπνπξγφ Τπνδν- Καη νη δχν ρψξεο αλαλέσζαλ απηήλ ηε καθξνρξφληα ζπκψλ θαη Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηεο Οιιαλδίαο Cora van λεξγαζία ππνγξάθνληαο ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο, ην
νπνίν ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην
Nieuwenhuizen Σν κλεκφλην πεξηιακβάλεη ηξία θχξηα
ηεο Αηγππηηαθήο-Οιιαλδηθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
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γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ. Οη Κάησ Υψξεο ζπλεηζθέξνπλ 24 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηέζζεξα ρξφληα έσο
ην 2022 ζε έξγα αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα
ησλ πδάησλ θαη ηεο γεσξγίαο ηεο Αηγχπηνπ. Ο ζηφρνο
είλαη λα ζηεξίμεη ηελ Αίγππην ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα
εμνξζνινγήζεη βηψζηκα ηε ρξήζε λεξνχ, λα βειηηψζεη ηε
δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, λα απμήζεη ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο
ησλ πδάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Αίγππηνο.
Η GB Auto's Rseedy απνθηά ηελ πξώηε άδεηα ειεθηξνληθνύ πνξηνθνιηνύ ζηελ Αίγππην
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Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε Γέζκεπζε 100 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ. Δπηπιένλ, ε επελδπηηθή πιαηθφξκα απέθηεζε
ηελ Celon Laboratories, κηα ηλδηθή εηαηξεία εηδηθή γηα
πξντφληα νγθνινγίαο θαη αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. Ζ
Adwia ζα επσθειεζεί απφ ηελ ηερλνγλσζία ηεο Celon
ζηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ
γηα ρξφληεο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζήζεηο. Απηή ε
επέλδπζε ζα βνεζήζεη επίζεο ηελ Adwia Pharmaceuticals λα επεθηείλεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, λα εηζαγάγεη πξντφληα κε πςειφηεξε
πξνζηηζέκελε αμία θαη λα βειηηψζεη ηα πξφηππα πγείαο
θαη αζθάιεηαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη
ηδξπηέο κέηνρνη ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ην κεηνρηθφ
θεθάιαην επεθηείλνληαο πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο επελδπηηθήο πιαηθφξκαο. Ζ Αίγππηνο είλαη ηδξπηηθφ
κέινο ηεο ΔΣΑΑ, θαη απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο εθεί ην 2012, ε ΔΣΑΑ έρεη επελδχζεη
πάλσ απφ 7 δηζ. Δπξψ ζε 125 έξγα ζηε ρψξα.

Ζ Rseedy, ε λέα πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ
πνπ αλήθεη θαηά 57% ζηελ GB Auto, απέθηεζε ηελ πξψηε αλεμάξηεηε άδεηα ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ
Αίγππην. Ζ θίλεζε απηή ζεσξείηαη κηα ηζρπξή επέλδπζε
καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο γηα ηελ εηαηξεία. Ζ εηαηξεία
ζα ζπλεξγαζηεί κε ηε saib Bank. Ζ GB Auto ζηνρεχεη
ζηελ ελζσκάησζε ηεο Rseedy ζηελ ηξέρνπζα πιαηθφξκα NBFS, θαζψο ε εηαηξεία απέθηεζε πξφζθαηα άδεηεο Δπέλδπζε 5 δηο. EGP ηεο Etisalat γηα αλαβάζκηζε ηνπ
γηα ππεξεζίεο λαλν-ρξεκαηνδφηεζεο, κηθξνρξεκαηνδφ- δηθηύνπ ηεο
ηεζεο θαη θαηαλαισηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ Etisalat ζα δαπαλήζεη 5 δηζ. EGP γηα λα αλαβαζκίζεη
Ζ Naeem Research δηαβιέπεη φηη νη εηαηξείεο ειεθηξνλη- ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ ηεο θαη λα επελδχζεη ζε πξνεγθψλ πιεξσκψλ είλαη πηζαλφ λα εηζαγάγνπλ κηθξνρξεκα- κέλεο ηερλνινγίεο ζηελ Αίγππην ην 2021, δήισζε ν CEO
ηνδφηεζε ζηνπο πειάηεο, αιιά πεξηκέλνπλ ηηο εμειίμεηο ηεο Hazem Metwally ζηελ Hapi Journal. Ζ εηαηξεία ζα
ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ θίλεζε αλακέλεηαη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο κεδψζεη δπλαηφηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ πιε- ηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινξσκψλ-κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ, φπνπ ην 67% ηνπ αηγπ- γίαο AI, cloud computing θαη IoT ζην δίθηπφ ηεο, είπε. Ο
πηηαθνχ πιεζπζκνχ είλαη κε ηξαπεδηθφ, ηνλίδνληαο ηνλ πάξνρνο δηθηχνπ δήισζε πξνεγνπκέλσο φηη ζα επελδχζεη
ξφιν ησλ εηαηξεηψλ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο θαη ειεθηξν- 4,5 δηζ. EGP γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ ηεο
ληθψλ πιεξσκψλ. Οη ηξάπεδεο αλακέλεηαη επίζεο λα ρξε- ζηελ Αίγππην ην 2019. Ζ Etisalat έιαβε πξφζθαηα 20
καηνδνηήζνπλ εηαηξείεο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ θαη θα- MHz λένπ εχξνπο δψλεο απφ ηελ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξηαλαισηψλ, γηα λα θαιχςνπλ ηνλ κε ηξαπεδηθφ πιεζπ- ρή Σειεπηθνηλσληψλ κε άδεηα 10 εηψλ. Ζ αλαθνίλσζε
ζκφ.
ηεο Etisalat έξρεηαη ιίγεο κέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο
Orange φηη ζα επελδχζεη 4 δηζ. EGP ζε αλαβαζκίζεηο
Η ΔΣΑΑ θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο απνθηνύλ ηελ αηγππηη- δηθηχνπ θαηά ην επφκελν έηνο.
αθή εηαηξεία Adwia Pharmaceuticals
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ησλ
επελδύζεσλ γηα αλαθύθισζε ειεθηξνληθώλ απνβιήΖ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο ησλ
(ΔΣΑΑ) ελψλεη ηηο δπλάκεηο ηεο κε αμηφπηζηνπο ζπλεξγάηεο γηα λα απνθηήζεη ηελ εηαηξεία Adwia Pharmaceuti- Ζ ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο ηεο Αηγχπηνπ Γηαζκίλ
cals ηεο Αηγχπηνπ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφ- Φνπάλη θαη ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγίαο
ηεηαο θαη ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα Πιεξνθνξηψλ Αm Talaat ζπλαληήζεθαλ γηα λα ζπδεηήεπελδπηηθή πιαηθφξκα κε αξρηθή θεθαιαηαθή δέζκεπζε ζνπλ κεζφδνπο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλαθχ250 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ EBRD δεζκεχεη 75 εθα- θισζε ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ. Ζ Φνπάλη είπε φηη
ηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο ιακβάλνληαη ζνβαξά θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα ζηνλ
εηαηξείαο ζηελ Αίγππην, καδί κε ηελ Development Part- ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζε ζπners International (DPI), κηα παλαθξηθαληθή εηαηξεία λεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηηδησηηθψλ κεηνρψλ πνπ δεζκεχεη 75 εθαηνκκχξηα δνιά- θήο. Σέηνηα απφβιεηα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξψπηξηα θαη ην CDC Group, έλα ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα αλά- λε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα πιαίζην γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
πηπμεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ
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ζπιινγήο ηέηνησλ απνβιήησλ. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο εηνηκάδεη ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο ζην ζχζηεκα ζπιινγήο, κεραλνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε ηερλνινγηθά κέζα. Ο Talaat είπε φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ππνπξγείσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο
απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Απηφ ήηαλ πξνθαλέο ζηελ έθδνζε
ηνπ λφκνπ πεξί απνβιήησλ απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα
ηε ξχζκηζε ησλ εξγαζηψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ο Khaled
Al-Attar, Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη
Πιεξνθνξηθήο γηα Γηνηθεηηθή Αλάπηπμε, Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη Μεραληζκφο, δήισζε φηη νη αηγππηηαθέο θαη ειβεηηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία
γηα ηελ νξγάλσζε εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ. Ζ ζπκθσλία ζα παξέρεη ηε κεγαιχηεξε
πνζφηεηα ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζε εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο. Απηφ απνηειεί κέξνο ηεο θίλεζεο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηε ρψξα.
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Πξνζθνξά γηα αλάπηπμε έξγσλ ΓΙΣ ζα ππνβιεζεί
ηνλ Γεθέκβξην ζην Νέν Αιακέηλ.
Ζ Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ ζα εθδψζεη πξνζθνξέο γηα γε ζην Νέν Αιακέηλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην
πιαίζην ζχκπξαμεο ηδησηηθνχ-δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζα
μεθηλήζεη ηνλ επφκελν κήλα, δήισζε ν πθππνπξγφο ηέγαζεο Walid Abbas ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ λσξίηεξα απηή
ηελ εβδνκάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Μνπκπάζζεξ.
Η Nile City Investments ζα θαηαζθεπάζεη 3 λένπο
πύξγνπο ζην Ramlet Boulak

Ζ Nile City Investments ζα θαηαζθεπάζεη ηξεηο λένπο
πχξγνπο ζην Ramlet Boulak δίπια ζηνπο ππάξρνληεο
Nile City Towers κε ζπλνιηθφ θφζηνο 20 δηζ. EGP, αλαθέξεη ε Al Mal. Οη πχξγνη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ
εληφο 4-5 εηψλ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ μελνδνρεία θαη
ηαηξηθά θέληξα. Ζ εηαηξεία ζθέθηεηαη λα ζπκπεξηιάβεη
Γηεζλήο Έθζεζε Cairo ICT 2020
εμππεξεηνχκελα δηακεξίζκαηα θαη θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο αδεηνδφηεζεο, δήισΖ 24ε Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην Σερλνινγίαο Πιε- ζε κηα πεγή θνληά ζην έξγν.
ξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Καΐξνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ Ακπ- Η πξόζβαζε ζε θνηλσληθέο ππνδνκέο κηθηήο ρξήζεο
ληέι Φαηάρ Αι ίζη. ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ κεγάιεο απμάλεη ηε δήηεζε αθηλήησλ
εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη
πνιινί θξαηηθνί θνξείο. ην πεξηζψξην ηεο Έθζεζεο, Ζ Colliers International δήισζε φηη ε παξνρή θαη ε ελπξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο εθδειψζεηο, ε πην ζεκαληη- ζσκάησζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ αλάπηπμε ρψξσλ
θή απφ ηηο νπνίεο είλαη ε Γηάζθεςε θαη Έθζεζε PAFIX κηθηήο ρξήζεο, φπσο, αλνηρηνί ρψξνη, ρψξνη ιηαληθνχ
γηα ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ηελ Φεθηα- εκπνξίνπ, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο θαη
θή Έληαμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα έβδνκν ζπλερφ- άιισλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ζεηηθφ αληίθηπκελν έηνο. Σν ζπλέδξην πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ πν ζηε δήηεζε αθηλήησλ. Ζ Colliers International έρεη
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) θαη πεξηειάκβα- πξαγκαηνπνηήζεη κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα ζην Κάηξν
λε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή έληαμε θαη ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή
ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ πιε- ησλ αθηλήησλ. Ζ επηζθφπεζε ηεο Colliers International
ξσκψλ. Σν 3ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Σερλνινγία Με- Cairo αλαθέξεη φηη ην Greater Cairo γλψξηζε ηαρεία αλάηαθνξψλ Trans MEA πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο, ζε ζπ- πηπμε ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά αθηλήησλ Οθησβξίνπ ηα
λεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ. Δπίζεο πξαγκα- ηειεπηαία ρξφληα κε κεγαιχηεξε εζηίαζε ζε δχν ηνκείο:
ηνπνηήζεθε ε έθηε ζχλνδνο ηνπ πλεδξίνπ DSS θαη ηεο ην Νέν Κάηξν / Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα θαη ηηο πφΈθζεζεο Γεκφζηαο Αζθάιεηαο θαη Αζθάιεηαο ζην Inno- ιεηο ηεο 6εο Σφληζε φηη ην ιηαλεκπφξην ζηελ πεξηνρή ηνπ
vation Arena πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζε κεγάιν αξηζκφ Greater Cairo έρεη εμειηρζεί απφ ηα παξαδνζηαθά παδάξηεπηρεηξεκαηηψλ λα παξνπζηάζνπλ ηα θαηλνηφκα έξγα α, ζε θαηαζηήκαηα ζε κεγάινπο δξφκνπο θαη ζε κεγαιχηεξα εκπνξηθά θέληξα. Σν ηνπίν ιηαληθήο ζπλερίδεη λα
ηνπο.
εμειίζζεηαη θαζψο ν ηξφπνο δσήο ησλ θαηαλαισηψλ αιΖ έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά κε βάζε ιάδεη καδί κε ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν απφ δηεέλα πβξηδηθφ ζχζηεκα, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ πξνζσπηθή ζλείο φζν θαη απφ ηνπηθνχο ιηαλνπσιεηέο θαη πξνγξακθαη ηελ εηθνληθή παξνπζία.
καηηζηέο,
απνθάιπςε
ε
έθζεζε.
Οη ρψξνη γξαθείνπ πνπ δηαηίζεηαη πξνο ελνηθίαζε ζην
Greater Cairo βξίζθνληαη ζε κεγάιεο εκπνξηθέο αξηεξίεο
φπσο ε 90th Street πνπ θαηέρεη επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρψξσλ γξαθείνπ ηνπ Καΐξνπ. Σα επηρεηξεκαηηθά
πάξθα πνπ πξνζθέξνπλ πξνλνκηαθνχο ρψξνπο γξαθείσλ
ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ Κάη-
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Κάηξν. Ζ έξεπλα ηεο Colliers International επεζήκαλε φηη
ε δήηεζε γηα ρψξνπο γξαθείσλ θαηεπζχλεηαη ηφζν πξνο
ηα αλαηνιηθά φζν θαη πξνο ηα δπηηθά ηνπ Καΐξνπ, θαη
πξφζζεζε φηη ε επίζεκε αγνξά γξαθείσλ ηνπ Καΐξνπ
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελνηθίαζε θαη φρη ζηελ πψιεζε.
Οη κέζεο ηηκέο ελνηθίαζεο ρψξσλ γξαθείσλ ζε πεξηνρέο
ζην Δπξχηεξν Κάηξν θπκαίλνληαη κεηαμχ $ 200 θαη 335
$ /αλά η.κ.
Οη εηδηθνί πώιεζεο αθηλήησλ δηαθσλνύλ ζρεηηθά κε
ην ζύζηεκα αληακνηβώλ επηζηξνθήο ρξεκάησλ
Οξηζκέλεο εηαηξείεο αθηλήησλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαηέθπγαλ ζε πξνζθνξέο αληακνηβήο γηα
λα πξνζειθχζνπλ θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πειάηεο λα
αγνξάζνπλ κνλάδεο ζηα έξγα ηνπο θαη λα ηνλψζνπλ ηηο
πσιήζεηο ηνπο ελ κέζσ ηεο λέαο θξίζεο coronavirus
(COVID-19). Χζηφζν, νη εηδηθνί δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε
ηελ αλάγθε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ ην
κέηξν σο απνηειεζκαηηθή ψζεζε ζηηο πσιήζεηο θαη φηη
ζα αλαθνπθίζεη ηνλ πειάηε απφ ηα νηθνλνκηθά βάξε, ελψ
άιινη πηζηεχνπλ φηη ζα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα ησλ εηαηξεηψλ. Ζ EG Master Developments πξνεηδνπνίεζε ηηο εηαηξείεο κάξθεηηλγθ αθηλήησλ λα κελ
πξνσζήζνπλ ηα έξγα ηνπο δίλνληαο πξνκήζεηα ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο επηζηξνθήο ρξεκάησλ, ε νπνία εθηηκάηαη
ζην 9% ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο
επηβεβαίσζε φηη δελ ζα αζρνιεζεί κε θακία εηαηξεία πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα ηέηνην ζχζηεκα, θαζψο θαη κε ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο έρεη απνδεηρζεί φηη έρνπλ αζρνιεζεί κε
απηφ ην ζχζηεκα. Δπηπιένλ, ε EG Master Developments
είπε φηη δελ ρξεηάδεηαη απηφ ην θίλεηξν, ιφγσ ηεο βιάβεο
πνπ πξνθαιεί ζηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Αλέθεξε επίζεο φηη ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο είλαη
δηθαίσκα ηεο εηαηξείαο θαη ν πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα
ζπκκεηάζρεη ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν AlTameer
Arabian CCO Ahmed Osama είπε φηη ε εηαηξεία ηνπ παξνπζίαζε ζηνπο πειάηεο κηα πξνζθνξά επηζηξνθήο ρξεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ Απγνχζηνπ.
Ο Osama είπε φηη ε πξνζθνξά θάλεη ηνπο πειάηεο λα επελδχνπλ πεξηζζφηεξν, ελψ ε εηαηξεία επσθειείηαη απφ
εηήζηα απφδνζε 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκέλσλ
δφζεσλ. Πξφζζεζε φηη ε πξνζθνξά είρε ζεκαληηθέο απνδφζεηο γηα ηνπο πειάηεο θαη ηφλσζε ηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζθνξάο.
Δλ ησ κεηαμχ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Rekaz Developments, Tamer Bakeer, είπε φηη νη εηαηξείεο αλάπηπμεο
αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ θαηαθχγεη ζε απηήλ ηε
κέζνδν πψιεζεο θαη θέξδνπο. Καηά ζπλέπεηα, εάλ νη
εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ην κεραληζκφ επηζηξνθήο ρξεκάησλ, ηφηε ε ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ είλαη ν κφλνο ηξφπνο
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γηα ηελ παξνρή επηζηξνθήο ζηνλ πειάηε. Απηφ δελ ζα
ζπκβεί ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε
ηηο επηρεηξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ αλάπηπμεο αθηλήησλ. Αληίζεηα, νη εηαηξείεο αθηλήησλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ αληαγσληζηηθέο θαη δίθαηεο ηηκέο ζηνπο πειάηεο θαη δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο, πξφζζεζε ν Bakeer. εκείσζε επίζεο φηη ν πειάηεο έρεη επαξθή γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο
αθηλήησλ, θαζψο θαη αλαγλψξηζε ζνβαξψλ θαη κε ζνβαξψλ πξνζθνξψλ. Ο πειάηεο κπνξεί επίζεο λα εληνπίζεη
πξντφληα θαη έξγα πνπ απνδίδνπλ θάηη παξαπάλσ απφ
απιή αληακνηβή ζε δφζεηο. Οκνίσο, ν Mahmoud Ibrahim,
εηδηθφο ζε αθίλεηα θαη επηθεθαιήο ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα
ζηελ Capriol Holding, δήισζε φηη ην θαηλφκελν επηζηξνθήο ρξεκάησλ απνηειεί απεηιή γηα ηελ αηγππηηαθή αγνξά
αθηλήησλ. Ο Ηκπξαήκ πξφζζεζε φηη ε πξνζθνξά επηζηξνθήο ρξεκάησλ είλαη έλαο εξαζηηερληθφο ηξφπνο αληαγσληζκνχ θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ, ρσξίο θακία πξνζπάζεηα ή επαγγεικαηηζκφ ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ πψιεζε.
Σαπηφρξνλα, επηβαξχλεη ηελ αγνξά αθηλήησλ, ρσξίο λα
ιακβάλεη ππφςε ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ζε
φινπο ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Η Elsewedy Electric ππνγξάθεη ζπκβόιαηα EGP 846m
γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζηαζκνύ κεηαθνξάο ειεθηξηζκνύ Toshka
Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ θαη Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο
ηεο Αηγχπηνπ θαη ε Elsewedy Electric γηα Δκπφξην θαη
Γηαλνκή ππέγξαςαλ έλα ζχλνιν ζπκβάζεσλ αμίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 846 εθαη. EGP γηα ηελ πινπνίεζε ελφο λένπ
ζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζηψλ. Ζ αηγππηηαθή εηαηξεία κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ζα θαηαζθεπάζεη
εηνηκνπαξάδνην ηνλ ζηαζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ Toshka 4
ηχπνπ απνκνλσκέλνπ αεξίνπ, ζηελ ηηκή ησλ 410m EGP.
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί εληφο 10 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απνδνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη
δχν πιεπξέο ππέγξαςαλ επίζεο ζπκβφιαην αμίαο EGP
148 εθ. γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ θεξαίαο γηα ηε ζχλδεζε
ηνπ ζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζηή Toshka 4, αλνίγνληαο παξάιιεια ηελ ειεθηξηθή γξακκή Al-Owainat / Toshka 2
ζηνλ ζηαζκφ. Οη ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζηή ζην West Port Said, ζηελ ηηκή ησλ 288 εθαη.
EGP, ην νπνίν ζα παξαδνζεί εληφο ελφο έηνπο. Οη ζπλνιηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςε ε Elsewedy Electric απφ
ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έρνπλ πιένλ θζάζεη ζρεδφλ ηα 3 δηο
EGP. Σν ηειεπηαίν ζπκβφιαην πνπ ππέγξαςε, αμίαο
355,5 εθαηνκκπξίσλ EGP, ηνλ πεξαζκέλν κήλα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνχ ειεθηξηθνχ κεηαζρεκαηηζηή ζηελ πφιε Sadat. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε El
Sewedy Electric Company είλαη ε θνξπθαία εηαηξεία
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ζηελ πινπνίεζε γξακκψλ πςειήο ηάζεο. Έρεη θαηαζθεπάζεη πεξηζζφηεξα απφ 1.000 ρηιηφκεηξα γξακκψλ
(220 kV - 500 kV) εληφο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Αθξηθήο
γεληθά, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζηψλ (220 kV - 500 kV).

ζήζεη λένπο επαγγεικαηίεο θαη λα ηνπο δψζεη επθαηξίεο.
Ο ππνπξγφο νινθιήξσζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ην βάζνο ησλ θνηλψλ ζρέζεσλ Αηγχπηνπ-Βξεηαλίαο θαη φηη ε Αίγππηνο θαη ε Βξεηαλία είλαη
ζηξαηεγηθνί εηαίξνη, εθθξάδνληαο ηε θηινδνμία ηνπ λα
εληζρχζεη απηέο ηηο ζρέζεηο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξεΗ Αίγππηνο ζα θαηαζθεπάζεη 3 δηπιηζηήξηα πεηξειαί- ιαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
νπ αμίαο 5,7 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ζηόρν ηελ
απηάξθεηα έσο ην 2023
Η Αίγππηνο θόκβνο γηα δηεζλείο ελεξγεηαθέο δηαζπλδέζεηο
Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ Tarek El Molla απνθάιπςε φηη βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηξηψλ έξγσλ δηχιηζεο
πεηξειαίνπ κε επελδχζεηο 5,7 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σα έξγα ζα πξνζθέξνπλ ζηελ Αίγππην απηάξθεηα
ζηα πξντφληα πεηξειαίνπ έσο ην 2023. Δπίζεο, εμέηαζε
έλαλ αξηζκφ ζεηηθψλ δεηθηψλ ζηνλ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη
θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο. Ο El Molla ζεκείσζε φηη 14
λέεο ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ κε κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο κεηαμχ Μαξηίνπ θαη Οθησβξίνπ 2020, γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμεξεχλεζεο θπζηθνχ αεξίνπ
θαη πεηξειαίνπ ηεο Αηγχπηνπ. Απηή ε επέθηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αξθεηνχο λένπο θαη πνιιά ππνζρφκελνπο
ηνκείο. Ο ππνπξγφο είπε φηη παξά ηηο πξφζθαηεο πξνθιήζεηο ηεο παλδεκίαο, ν Πξφεδξνο Abdel Fattah Al-Sisi
εγθαηλίαζε πξφζθαηα δχν απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα δηχιηζεο πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην: ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Αηγππηηαθήο Δηαηξείαο Γηχιηζεο (ERC) ζην Mostorod θαη
λέεο επεθηάζεηο ζην Δζληθφ Γηπιηζηήξην Πεηξνρεκηθψλ
ηεο Αιεμάλδξεηαο ηεο Δηαηξείαο (ANRPC), ε νπνία αθνξά ζπλνιηθή επέλδπζε 4,5 δηζεθαηνκκπξίσλ $. Σα ζρφιηα ηνπ El Molla έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ
ζηελ εβδνκάδα «Green Economy» πνπ θηινμελείηαη απφ
ηε Βξεηαληθή Αηγππηηαθή Δπηρεηξεκαηηθή Έλσζε
(BEBA) θαη ην Αηγππηηαθφ-Βξεηαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (EBCC).
Σφληζε φηη ην ππνπξγείν πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηελ
“Egypt Gate for Research and Exploration”, ε νπνία είλαη
ε πξψηε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ πιαηθφξκα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε δηαδηθηπαθψλ δεκνπξαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ. Ο El Molla ηφληζε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ
ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ήηαλ θαξπνθφξεο γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία φζνλ αθνξά ηελ
παξνρή ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε
ηεξάζηησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020.
Έζηεηιε έλα κήλπκα ζε δηεζλείο εηαηξείεο θαη επελδπηέο
ζηνλ ηνκέα φηη ε Αίγππηνο θαισζνξίδεη φινπο λα επελδχζνπλ ζε απηφλ ηνλ πνιιά ππνζρφκελν ηνκέα. Ο ππνπξγφο δήισζε φηη ε πνηθηιία ησλ δηεζλψλ εηαηξεηψλ
πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αίγππην είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ
φισλ, θαη ηφληζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ππνπξγείνπ λα βνε-

Ζ Αίγππηνο θαζίζηαηαη ελεξγεηαθφο θφκβνο γηα δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο θαη επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ
ελέξγεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, Mohamed Shaker, φπσο αλέθεξε ζηελ νκηιία ηνπ ζην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Αίγππην (AmCham Egypt ),
ζηελ εθδήισζε, «Μεηαζρεκαηηζκφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ». Πξηλ απφ ην 2014, ππήξραλ ηεξάζηηεο δηαθνπέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ππήξρε ρακειφο
ζπληειεζηήο δηαζεζηκφηεηαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη έιιεηςε ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ., δήισζε ν Shaker. Ζ Αίγππηνο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Πξνέδξνπ
Abdel Fattah Al-Sisi, έρεη πξνηάμεη ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο ζέκα εζληθήο αζθάιεηαο. Σν 2018 ε
Αίγππηνο έθαλε ζπκθσλία κε ηε Siemens γηα ηελ παξαγσγή 14.400 MW απφ ηνλ ζπλδπαζκέλν θχθιν πςειήο
απφδνζεο ζε ηξεηο κεγάινπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ο θχθινο αληηπξνζψπεπε ηελ πςειφηεξε απφδνζε
ζηελ αγνξά εθείλε ηελ επνρή. Απηή ε ζπκθσλία είρε
κεγάιν αληίθηππν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Αηγχπηνπ,
απφ κηα ρψξα κε θξίζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηα ρψξα εμαγσγήο ελέξγεηαο κέζσ έξγσλ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο. Απηή ε αμηνζεκείσηε βειηίσζε επηβεβαίσζε ηελ
απηάξθεηα ηεο Αηγχπηνπ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ
ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αηγχπηνπ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα αλήιζε ζε πεξίπνπ 24,5 δηζ. EGP ή εηήζην πνζνζηφ 8,2 δηζ. EGP. Απηφ ζπγθξίλεηαη κε πεξίπνπ
23,4 δηζ. EGP ζπλνιηθά θαηά ηα πξνεγνχκελα 13 ρξφληα,
κε ξπζκφ 1 δηζ. EGP αλά έηνο. Ζ Αίγππηνο επίζεο έρεη
θάλεη πξφνδν αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθή ηεο ηθαλφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν παξαγσγήο ελέξγεηαο θαηά
πεξίπνπ 42% απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην εζληθφ ηεο δίθηπν έσο ην 2035. εκαληηθή είλαη θαη ε ζέζε
ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο πθηζηάκελεο δηαζπλδέζεηο κε γεηηνληθέο ρψξεο, δειαδή ηελ Ηνξδαλία, ην νπδάλ θαη ηε Ληβχε.
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O Τπνπξγόο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεώζηκσλ ζηαηηθνχ ηνπ EMGF, ν νπνίνο ζεσξείηαη κνληέιν πεξηΠεγώλ ηεο Αηγύπηνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξέζβε ηεο θεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αίγππην
ξφιν ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Δπξψπεο, εθηηκψληαο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Αίγππηνο
Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ ζε απηήλ ηελ πξσηνβνπιία.
Πεγψλ ηεο Αηγχπηνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξέζβε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αίγππην, Christian Berger, γηα
ΔΜΠΟΡΙΟ
λα ζπδεηήζνπλ ηα κέζα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν
πιεπξψλ. χκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ ππνπξγείνπ, ν π- Οη εηζαγσγέο κε πεηξειαηνεηδώλ κεηώζεθαλ ζηα $
πνπξγφο εμέηαζε ην πξφγξακκα κεγάιεο θιίκαθαο ηεο 45,55 δηζ. ην 9κελν 2020. - ηνηρεία γηα ηηο εμαγσγέο
Αηγχπηνπ πνπ εγθξίζεθε γηα λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ πνιιψλ κέηξσλ. Πξφζζεζε φηη Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γεκφζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη
ν ηνκέαο παξέρεη πνιινχο κεραληζκνχο γηα ηε ζπκκεην- ηαηηζηηθήο (CAPMAS) δήισζε φηη νη ζπλνιηθέο εηζαρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Με- γσγέο κε πεηξειαηνεηδψλ ηεο Αηγχπηνπ κεηψζεθαλ ζηα
ραληζκνχ Γεκνπξαζηψλ, ν νπνίνο ζα επηηχρεη ην πςειφ- 45,55 δηζ. Γνιάξηα θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο (9
ηεξν φθεινο ιακβάλνληαο ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Απφ εθαη.) ηνπ 2020. Σα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν απφ ηνλ
ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξέζβεο Μπέξγθεξ εμέθξαζε ηελ επη- Ηαλνπάξην έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε
ηα 52,47 δηζ. Γνιάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ίδηα
ζπκία ηεο ΔΔ λα απμήζεη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο
πεξίνδν ην 2019, αληηθαηνπηξίδνπλ κείσζε 13,19%. ε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο ε Αίγππηνο απνηειεί πχιε έθζεζε ηνπ ν νξγαληζκφο δήισζε φηη ε αμία ησλ εηζαγσπξνο ηελ Αθξηθή. Υαηξέηηζε ηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζί- γψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ κεηψζεθε θαηά
αο ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηδίσο αηνιηθήο 12,2%, ζηα 10,331 δηζ. Γνιάξηα ην 9Μ ηνπ 2020, ζε ζχθαη ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο γθξηζε κε 11,767 δηζ. Γνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ
2019. χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ, ε Κίλα θαηέιαβε ηελ
ηνπ αεξίνπ πδξνγφλνπ σο πεγή ελέξγεηαο.
πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο κεηψζεθαλ
Η Αίγππηνο θαη ε Απζηξαιία ζπδήηεζαλ ηνλ αληίθηπ- νη εηζαγσγέο, ππνρσξψληαο ζηα 8,181 δηζ. Γνιάξηα,
πν ηνπ COVID-19 ζηελ παγθόζκηα αγνξά θπζηθνύ έλαληη 9,179 δηζ. Γνιαξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ζχγθξηζεο. Αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ κε 3,439 δηζ. $ ζε ζχγθξηζε
αεξίνπ
κε 3,913 δηζ. $, ε Γεξκαλία κε 2,818 δηζ. $ ζε ζχγθξηζε
κε 3,225 δηζ. $, ε Βξαδηιία κε 1,569 δηζ. Γνιάξηα ζε ζχΟ Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχγθξηζε κε 2,148 δηζ. $ θαη ε Ρσζία κε $ 1,445 δηζεθαπηνπ, Tarek El-Molla, ζπδήηεζε κε ηνλ Πξεζβεπηή ηεο
ηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε $ 1,784 δηζεθαηνκκχΑπζηξαιίαο ζην Κάηξν, Glenn Miles, ηελ θαηάζηαζε ηεο
ξηα δνιάξηα. Ζ CAPMAS δήισζε φηη νη πην ζεκαληηθνί
παγθφζκηαο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ππφ ην θσο ησλ πξνθιάδνη εκπνξεπκάησλ πνπ είδαλ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ
θιήζεσλ πνπ επέβαιε ε παλδεκία (COVID-19) ζηηο αγνήηαλ νη ιέβεηεο θαη ηα κεραλήκαηα, νη κεραληθέο ζπξέο ελέξγεηαο. ηε ζπλάληεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζθεπέο θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο, θζάλνληαο ηα 4,402
κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηελ Σξίηε 17/11/2020, ζπδεηήζεδηζ. Γνιάξηα ην 9Μ ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε 5,007 δηζ.
θαλ επίζεο νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθψλ
Γνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2019.
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αίγππην θαη νη ηειεπηαίεο δξαζηεΖ CAPMAS δήισζε φηη νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αλήιζαλ
ξηφηεηεο ηνπ Φφξνπκ Αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
(EMGF). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν Τπνπξγφο ζε 18,76 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν απφ
El-Molla επηβεβαίσζε φηη αξθεηέο δηεζλείο εηαηξείεο ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην επηέκβξην ηνπ 2020, ζε ζχγθξηζε
έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ζπκκεηνρή ζηε παγθφζκη- κε 19,23 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην
α δεκνπξαζία ρξπζνχ πνπ πξφηεηλε πξφζθαηα ε Αίγπ- 2019, αληαλαθιψληαο κείσζε 2,5%. Δμήγεζε φηη απηή ε
πηνο θαη φηη επί ηνπ παξφληνο απηέο νη πξνζθνξέο αμην- κείσζε ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ
ινγνχληαη.
αθαηέξγαζηνπ βακβαθηνχ θαη πξψησλ πιψλ, ε νπνία αλήιζε ζε 1,872 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε
Ο ππνπξγφο εμέζεζε ηηο πξφζθαηεο δξάζεηο ηνπ EMGF
1,981 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη
κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ θφξνπκ απφ
ην αθαηέξγαζην βακβάθη θαη νη πξψηεο χιεο αλαθαηεπζχηα θξάηε κέιε, ηζρπξηδφκελνο φηη ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχλνληαη ζηελ ηνπηθή θαηαζθεπή, αληί λα ηα εμάγνπλ. Αλαπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζην
κέλεηαη φηη απηφ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ηνπηθήο παθφξνπκ θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζηελ εδξαίσζε ηεο
ξαγσγήο θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα αηγππηηαθά πξντφζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ληα ζηελ ηνπηθή αγνξά αληί ησλ εηζαγσγψλ.
ηνπ, ν Miles ηφληζε ην ελδηαθέξνλ ησλ απζηξαιηαλψλ
εηαηξεηψλ λα επελδχζνπλ ζηνλ εμνξπθηηθφ ηνκέα ζηελ
Αίγππην θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο δηεζλείο πιεηζηεξηαζκνχο πνπ παξνπζίαζε ε ρψξα ζηνλ ηνκέα ηνπ νξπθηνχ
πινχηνπ. Ο πξέζβεο επαίλεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηα
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πλεξγαζία ηεο Αηγύπηνπ κε ηελ Οιιαλδία θαη ηελ
Ιηαιία ζηνλ Αγξνηηθό ηνκέα
Ο Γηνηθεηήο ηεο Αιεμάλδξεηαο ελεκέξσζε ηνλ Πξέζβε
ησλ Κάησ Υσξψλ ζην Κάηξν Han-Maurits γηα ηηο ζεκαληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο, ππνζηεξίδνληαο ηδηαίηεξα ηε ζπλεξγαζία ζε κειινληηθά θνηλά έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ππεξεζηψλ, ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ
κεηαθνξψλ. Ο Οιιαλδφο πξέζβεο ηφληζε ηελ πξνζπκία
ηεο ρψξαο ηνπ λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ζπλεξγαζίαο,
πξνζζέηνληαο φηη νη Κάησ Υψξεο είλαη ν έθηνο κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ηελ Αίγππην. Απφ ηελ ΔΔ
έρνπλ ρνξεγεζεί 21,9 εθαη. Δπξψ σο επηρνξήγεζε γηα
πξνγξάκκαηα γεσξγηθήο αλάπηπμεο ζηε Marsa Matrouh,
Minya θαη Fayyoum. Ο Ηηαιφο πξέζβεο ζην Κάηξν Giampaolo Cantini δήισζε φηη ε Ηηαιία πξνζθέξεη 11 εθαηνκκχξηα επξψ θαζψο δίλεη πξνζνρή ζην δήηεκα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Ζ
δήισζε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ζρεηηθά
κε ηελ «Δβδνκάδα Ηηαιηθήο Κνπδίλαο», ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηελ Κπξηαθή 22/11/2020. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη
ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζχθσλ θαη ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, πξφζζεζε ν πξέζβεο.
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
θέςεηο γηα απειεπζέξσζε ησλ ηηκώλ ηνπ Φπζηθνύ
Αεξίνπ γηα ηα εξγνζηάζηα
Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ηα εξγνζηάζηα γηα
ρακειφηεξεο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ ζα εμεηαζηνχλ απφ
κηα λενζπζηαζείζα νκάδα εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ
ηελ Αηγππηηαθή Οκνζπνλδία Δπελδπηψλ θαη EGAS, δήισζε ην κέινο ηεο EFIA Sobhy Nasr ζην Youm7. Ο
φκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ηνπηθψλ θαη
δηεζλψλ ηηκψλ, παξαίηεζε απφ ηέιε ηφθσλ γηα θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη επηηξέπνληαο ηελ
πιεξσκή ηνπ αξρηθνχ ρξένπο ζε δφζεηο άλσ ησλ 15 εηψλ, είπε. Οη ηνπηθέο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ παξακέλνπλ
πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο παξά ηελ πεξηθνπή ησλ ηηκψλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαηά ην παξειζφλ έηνο.
Σα εξγνζηάζηα πιεξψλνπλ επί ηνπ παξφληνο 4,5 USD
αλά mmBtu γηα θπζηθφ αέξην, ην νπνίν ππεξβαίλεη ην
30% πάλσ απφ ηελ ηξέρνπζα δηεζλή ηηκή spot 3 USD /
mmBtu.
Ζ θπβέξλεζε έρεη κεηψζεη δχν θνξέο ηηο ηηκέο απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2019, κεηψλνληαο ηηο έσο θαη 25% πέξπζη,
πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη άιιε 25% κείσζε ηνλ Μάξηην σο
απάληεζε ζηελ παλδεκία covid-19. Οη θαηαζθεπαζηέο
θαη νη εμαγσγείο δήηεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο απφ
ηελ θπβέξλεζε λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπιάρηζηνλ ζε 3,5
USD / mmBtu, ελψ άιινη πξφηεηλαλ κηα αθφκε βαζχηεξε
πεξηθνπή ζηα 2,5 USD γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαθάκςνπλ απφ ηελ θξίζε covid-19. Σν πξφζθαην νηθνλνκηθφ άγρνο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ παλδεκία θαη ηνπο
επαθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο θιεηδψκαηνο άζθεζε πίεζε
ζηνλ θιάδν, ν νπνίνο εδψ θαη ρξφληα ππνζηεξίδεη φηη νη
πςειέο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ επηβαξχλεη ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγψλ. Οη βνπιεπηέο
έρνπλ γίλεη πην πηεζηηθνί αλαθνξηθά κε ην ζέκα: Οη εθπξφζσπνη ζηε Βηνκεραληθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ηηο
ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηα εξγνζηάζηα θαη θάιεζαλ ηελ θπβέξλεζε λα αλαιάβεη δξάζε. Αλψλπκεο θπβεξλεηηθέο πεγέο αλέθεξαλ ζηα ηνπηθά κέζα
ελεκέξσζεο ηνλ επηέκβξην φηη νη ππεχζπλνη ράξαμεο
πνιηηηθήο ζθέθηνληαλ λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ζε 4 USD /
mmBtu, αιιά δελ έρνπλ ππάξμεη επίζεκα ζρφιηα γηα ην
ζέκα απφ ηφηε.
Ο Αηγύπηηνο πξόεδξνο Al-Sisi θαζνδεγεί ηελ αλάπηπμε ηνπ Damietta Furniture City πξνο έλα νινθιεξσκέλν βηνκεραληθό θέληξν
Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη αλέζεζε, ηελ Κπξηαθή, ζηελ θπβέξλεζε λα παξάζρεη φιεο
ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο γηα λα κεηαηξέςεη ηελ Damietta
Furniture City ζε νινθιεξσκέλν βηνκεραληθφ θέληξν.

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

2020

ΔΛΙΓΑ 14

Οη νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Mostafa Madbouly, ηνλ
Πξνεδξηθφ χκβνπιν Δζληθψλ θαη ηξαηεγηθψλ Πξνγξακκάησλ Sherif Ismail, ηνλ Τπνπξγφ Σνπηθήο Αλάπηπμεο Mahmoud Shaarawi θαη ηελ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη
Βηνκεραλίαο Nevine Gamea. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ε θπβεξλήηεο ηεο Damietta Manal Awad Mikhael θαη ν πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο επίπισλ Damietta
Osama Abdel Moneim. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ νη
εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Damietta Furniture City
θαη γεληθφηεξα ζηελ αηγππηηαθή βηνκεραλία επίπισλ.

ζηξαηεγηθή δηχιηζεο θαη εθβηνκεράληζεο ηνπ Τπνπξγείνπ σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νξάκαηνο γηα ην 2030. Ζ ζηξαηεγηθή ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ηφζν
γηα ηελ ηνπηθή αγνξά φζν θαη γηα ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα
γηα ηελ Άλσ Αίγππην . Ο El Molla ηφληζε ηελ επειημία
θαη ηνλ ζαθή ζρεδηαζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ φζνλ
αθνξά ηε δηχιηζε θαη ηελ θαηαζθεπή. Απηή ηε ζηηγκή
εθαξκφδεηαη, θαη ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο βελδίλεο θαη ληίδει, ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε
ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη λα εμπΟ πξφεδξνο δήηεζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ δηε- πεξεηεί ζρέδηα βηψζηκεο αλάπηπμεο.
ζλψλ ζρεδίσλ θαη πξνεγκέλσλ γξακκψλ παξαγσγήο,
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο αλάγθεο εληφο ηεο Ο Τπνπξγφο ζεκείσζε φηη ην ζπγθξφηεκα ζηνρεχεη ζηελ
Αηγχπηνπ. Απηέο νη εμειίμεηο ζα βνεζήζνπλ επίζεο ζην παξαγσγή 800.000 ηφλσλ φισλ ησλ εηδψλ βελδίλεο εηεάλνηγκα ησλ νξηδφλησλ ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ εμαγσγή ζίσο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο βνπηαλίνπ γηα λα
επίπισλ ζηηο αθξηθαληθέο θαη αξαβηθέο αγνξέο. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ
φζνλ αθνξά ηα πξντφληα πεηξειαίνπ. Σν δηπιηζηήξην Asαλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ siut, ην νπνίν είλαη ν βαζηθφο ππξήλαο ησλ πξντφλησλ
πφιε, ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγηθφηεηαο πεηξειαίνπ, θαιχπηεη ζήκεξα κεηαμχ 60% θαη 65% ησλ
ζηελ πεξηνρή ηεο Νηακηέηα θαη ηε δεκηνπξγία άκεζσλ αλαγθψλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Ζ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλέξρεηαη ζε 2,8 εθαηνκκχξηα ηφθαη έκκεζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο.
λνπο ληίδει εηεζίσο ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαΟη επελδπηέο ζε λένπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ζα γξαθέο, επηπιένλ ηεο λάθζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
παξαγσγή βελδίλεο πςειήο νθηαλίνπ. Τπάξρεη επηπιένλ
ιάβνπλ 6κελε απαιιαγή ελνηθίνπ
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 400.000 ηφλσλ. παξάιιεια κε
Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ βνπηάλην κε επηπιένλ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 100.000 ·
Nevine Gamea αλαθνίλσζε φηη ζηνπο επελδπηέο πνπ ππν- άλζξαθαο κε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 300.000 ηφλσλ · θαη
βάιινπλ αίηεζε γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηα επηά λέα ζείν κε ηθαλφηεηα παξαγσγήο 66.000 ηφλσλ εηεζίσο.
βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζα ιάβνπλ εμάκελε απαιιαΤπνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο γηα ηε Φάζε 1
γή απφ ην ελνίθην. Ζ εμάκελε απαιιαγή ζα ηεζεί ζε ηζρχ
ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξό ηνπ Καΐξνπ
κφιηο νη επελδπηέο ιάβνπλ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηνπο
ζηα ζπγθξνηήκαηα ηνπ θιάδνπ πνπ πξνζθέξζεθαλ πξφ- Ο πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Αξρήο γηα ηηο ήξαγγεο (NAT),
ζθαηα απφ ηελ Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA). Ζ Essam Wally, ππέγξαςε δχν ζπκβφιαηα γηα θαηαζθεπαGamea είπε φηη ε απφθαζε ζηνρεχεη ζηελ αλαθνχθηζε ζηηθέο εξγαζίεο ζηε Φάζε 1 ηεο γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ
ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηνπ Καΐξνπ. Μπήθαλ επίζεο ππνγξαθέο απφ εθπξνζψεπελδπηέο, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα ηελ επθαηξία λα πνπο θνηλνπξαμίαο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηνπο Άξαβεο
μεθηλήζνπλ ηα έξγα ηνπο.
Δξγνιάβνπο, ηνλ Υαζάλ Αιάκ Υφιληηλγθ, ηελ Πέηξνηη
θαη ηνλ Κνλθφξλη. Τπνγξάθεθαλ δχν ζπκβάζεηο πνπ
Ζ ππνπξγφο αλαθνίλσζε επίζεο παξάηαζε δχν εβδνκάθαιχπηνπλ ηηο εξγαζίεο ζην ζχζηεκα θπθινθνξίαο κε
δσλ γηα ηελ πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ απφθηεζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηα επηά λέα ζπκπιέγκαηα. Ζ πεξί- έλαλ εθπξφζσπν ηεο Mitsubishi / Orascom Consortium
νδνο ζα ηειεηψζεη ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ, γηα λα δψζεη πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν. Απηφ ην έξγν απνηειείηαη απφ
ζηνπο επελδπηέο ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκάζνπλ κειέηεο ηέζζεξα ηκήκαηα, δειαδή: θαηαζθεπή ηνπ δπηηθνχ ηκήζθνπηκφηεηαο γηα ηα έξγα ηνπο.
καηνο. θαηαζθεπή ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο · θαηαζθεπή
ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο · θαη ηξνραία απνζέκαηα. Οη
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ θάιπςαλ δχν απφ απηά ηα
Γύν λέα ζπγθξνηήκαηα βελδίλεο θαη ληίδει γηα ηελ
ηέζζεξα ηκήκαηα.
εμππεξέηεζε ηεο Άλσ Αηγύπηνπ
Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ Tarek El Molla επηζεψξεζε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο βελδίλεο ηεο Assiut
Petroleum Refining Company. Σν ζπγθξφηεκα, επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ αμίαο 450 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
είλαη έλα δσηηθφ έξγν ζηε ζηξαηεγηθή

Ο Masaki Noke, Πξέζβεο ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Αίγππην,
παξεπξέζεθε ζε ηειεηή ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηε γξακκή 4 ηνπ Μεηξφ ηνπ Καΐξνπ. Απηφ απνηειεί κέξνο ησλ έξγσλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Ηαπσλίαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ επίζεκε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο Ηαπσ-
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Ηαπσλίαο ζθέινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο. ηελ ηειεηή ππνγξαθήο ζπκκεηείραλ επίζεο ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ Kamel El-Wazir, ν
Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ Tarek ElMolla θαη ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania AlMashat. Ζ γξακκή αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε άλεζε γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηηο Μεγάιεο Ππξακίδεο θαζψο θαη ην Μεγάιν Αηγππηηαθφ Μνπζείν (GEM). Ο πξέζβεο ηεο Ηαπσλίαο, θ. Noke
εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα νη ηνπξίζηεο λα «πάξνπλ
ηε γξακκή 4 ηνπ κεηξφ ηνπ Καΐξνπ γηα λα επηζθεθζνχλ
ην Μεγάιν Αηγππηηαθφ Μνπζείν, έλα αθφκα ζχκβνιν
ηεο Αηγππηηαθήο-Ηαπσληθήο θηιίαο».

ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ. Σαπηφρξνλα, ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηε δηάδνζή ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ ζπκθσλία
ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ ηεθκεξίσζε θαη
ηε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αηγππηηαθέο αξραηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ελψ
ηαπηφρξνλα απμάλεη ηελ αξραηνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε
θαη εηζάγεη ηελ θνηλσλία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ.
Θα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν, θαη ζα απμήΗ SCZone εθαξκόδεη ςεθηαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ
ζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα.
ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ιηκάληα
ην δειηίν ηχπνπ πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν ΔπηΟ πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ
νπέδ (SCZone) Yehia Zaki αλαθνίλσζε φηη ε δψλε αλαιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο έμππλεο κεηαθνξάο. Σν κνληέιν απνηειεί
κέξνο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο πνπ ρξεηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δψλεο
γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ
παξνπζίαζε ηνπ Zaki έγηλε ζην ζεκηλάξην γηα ηα Έμππλα
θαη Βηψζηκα Ληκάληα θαη ην Μέιινλ ηεο Σερλνινγίαο
Μεηαθνξψλ θαη Logistics, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έθζεζεο Cairo ICT
2020. Ο πξφεδξνο πξφζζεζε φηη ηα ιηκάληα East Port
Said θαη Ain Sokhna απνηεινχλ θεληξηθά ζεκεία δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο δψλεο, θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηδαληθφ κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηα αηγππηηαθά ιηκάληα, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ειιηκέληζεο ζε κεγάια βάζε θαη ηηο κεγάιεο πξνβιήηεο θνξηνεθθφξησζεο. Με απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεζλήο πιαηθφξκα πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο
κε ςεθηαθή ππνδνκή, ε νπνία εληζρχεη επίζεο ηελ έλλνηα
ησλ πξάζηλσλ ιηκέλσλ.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ ππνγξάθεη πξσηόθνιιν γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ ππνδνκήο

θνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο, ε Al-Anani δήισζε φηη ην
πξσηφθνιιν είλαη έλα δηπιφ πξσηφθνιιν γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. ηφρνο είλαη λα παξέρεη λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, έηζη ψζηε ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ηεο
Αηγχπηνπ λα είλαη κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία, θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ππεξεζία, ηεθκεξίσζε θαη θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ ζηελ Αίγππην. Σν πεδίν
εξγαζίαο ηνπ πξσηνθφιινπ πεξηιακβάλεη: αλάπηπμε εθαξκνγψλ, ειεθηξνληθέο πχιεο θαη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο γηα θηλεηά, δεκηνπξγία λέσλ ηζηνηφπσλ θαη εθαξκνγψλ ζχκθσλα κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππιψλ θαη ησλ ππιψλ αξραηνηήησλ θαη ηελ ελζσκάησζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Κίλεηξα γηα ηελ αύμεζε ησλ πηήζεσλ ηζάξηεξ πξνο
ηελ Αίγππην
Οη πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ πξνζγεηψλνληαη ζηελ Αίγππην
είλαη επηιέμηκεο γηα λέα παξηίδα θηλήηξσλ ζην πιαίζην
ηεο επφκελεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πηήζεσλ ηζάξηεξ
ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη κεηαμχ 1εο Ηαλνπαξίνπ θαη 30 Απξηιίνπ 2021, δήισζε ν ππνπξγφο Khaled El Enany. Σν ππνπξγείν ζα
πξνζθέξεη θίλεηξα ζε δχν επίπεδα, έλα γηα αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο πνπ πεηνχλ 2-15 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη έλα
γηα εθείλεο πνπ εθηεινχλ πεξηζζφηεξεο απφ 15 εβδνκαδηαίεο πηήζεηο.

Σν Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ ππέγξαςαλ έλα θνηλφ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ππνγξαθή έγηλε απφ ηνλ Τπνπξγφ Δπηθνηλσληψλ θαη Πιε- Σν ηειεπηαίν πξφγξακκα θηλήηξσλ ηεο Αηγχπηνπ μεθίλεξνθνξηθήο Amr Talaat θαη ηελ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ θαη ζε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2020
Αξραηνηήησλ Khaled Al-Anani. Ζ δηάξθεηα απηνχ ηνπ θαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έιαβαλ πιεξσκέο ζε κεηξεπξσηνθφιινπ είλαη ηξηεηήο θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε
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κεηξεηά απφ 2 ρηιηάδεο δνιάξηα ΖΠΑ αλά ηαμίδη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εβδνκαδηαίσλ πηήζεσλ. Αθφηνπ ε
covid-19 ζρεδφλ έθιεηζε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο, ην ππνπξγείν πξνζπαζεί λα παξαθηλήζεη ηνπο εηζεξρφκελνπο επηζθέπηεο, ελψ παξάιιεια επέθηεηλε ην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηξεηο κήλεο.
Δγθαίληα ηξηώλ λέσλ κνπζείσλ ζηελ Αίγππην
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ηνπ νπδάλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηελ
επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Γξ Amin
ηφληζε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ Γπλάκεσλ ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Αιιαγήο (FFC), ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ επίηεπμε ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Δίπε φηη φιεο νη δεμηφηεηεο ηεο
ζνπδαληθήο θνηλσλίαο θαη ε ξνή ρξήκαηνο κέζσ δηεζλψλ
νηθνλνκηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη
πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην
νπδάλ. Ο Γξ Amin εμήγεζε φηη ε αλάπηπμε εμαξηάηαη
απφ 17 ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε
ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, νη νπνίεο ήηαλ νη θχξηεο αλαθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ ρεδίνπ 2021
-2023 για ηην Οικονομία ηοσ Σοσδάν. Ο Υθσποσργός
Πξνγξακκαηηζκνχ επηβεβαίσζε ηε ζεκαζία ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.

Σξία ζεκαληηθά κνπζεία εγθαηληάζηεθαλ ηαπηφρξνλα ζε
κηα κέξα. Σν Μνπζείν Sharm El-Sheikh, ην νπνίν είλαη
ην πξψην κνπζείν αξραηνηήησλ ζην ζέξεηξν ηεο Δξπζξάο
Θάιαζζαο. Σν Kafr El-Sheikh Museum, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ εθηίζεληαη αληηθείκελα απφ ηηο αλαζθαθέο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Tell Al-Faraeen, θαζψο θαη ζε άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο απφ ην Kafr El-Sheikh. Σέινο. Σν Μνπζείν Βαζηιηθψλ νρεκάησλ ζην Κάηξν, ην νπνίν ζεσξείηαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα κνπζεία πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ θφζκν θαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κνπζεία νρεκάησλ ζηνλ θφζκν.
Οηθνλνκία ηνπ νπδάλ: Έθθιεζε γηα «πξαγκαηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο»

Δκπεηξνγλψκνλεο θαη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνΟΤΓΑΝ
Πηώζε ηεο αμίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο ζηε καύξε κηθψλ επέθξηλαλ ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο πνπ πηνζέηεζε
ε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθναγνξά
λνκηθήο επηδείλσζεο ζηε ρψξα θαη απαηηνχλ απφ ηελ θπΖ ζνπδαληθή ιίξα ππνρψξεζε θαη πάιη έλαληη ησλ μέλσλ βέξλεζε λα είλαη δηαθαλήο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαξλνκηζκάησλ ηελ Σξίηε, σο απνηέιεζκα ηνπ απμαλφκελνπ ζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ νπδάλ.
ράζκαηνο κεηαμχ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζηελ παξάιιειε αγνξά. Οη έκπνξνη απέδσζαλ ηελ πηψζε ζε αχμεζε ε ζεκηλάξην ζην Υαξηνχκ ζα ζπδεηεζνχλ πηζαλέο ιχηεο δήηεζεο γηα μέλα λνκίζκαηα, ελψ ε πξνζθνξά έρεη ζεηο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ζνπδαληθήο νηθνλνκίαο
κεησζεί. Έλαο έκπνξνο πνπ πξνηίκεζε ηελ αλσλπκία είπε κε ηε ζχιιεςε ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο
φηη ε παξάιιειε αγνξά παξαηεξεί αμηνζεκείσηε δήηεζε θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ πςειψλ πνζνζηψλ πιεζσξηζκνχ,
γηα ζθιεξφ λφκηζκα θαη αλέκελε φηη νη ηηκέο ζα απμε- ν αλεμάξηεηνο νηθνλνκνιφγνο Hafiz Ismail είπε φηη ε
ζνχλ πεξαηηέξσ ηηο επφκελεο εκέξεο, εηδηθά κε ηελ επα- ζνπδαληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη έλα δήηεκα δηαθάλεηαο
λάιεςε ηεο ζεδφλ Umrah. Σνλ πεξαζκέλν κήλα, ε π- ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο πεγέο θαη αμηνιφγεζε
πνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Heba Muhamed Ali, δήισζε φηη ε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο θπβέξλεζεο. Δπηζήκαλε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα δελ είλαη πηζαλφ λα ηε κνλνπψιεζε θαη ηελ απάηε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηααιιάμεη νπζηαζηηθά ζην εγγχο κέιινλ, παξφιν πνπ ε α- λνκή επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζπκβάζεσλ, ε νπνία
κεξηθαληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επεξεάδεη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Ο Ηζκαήι
θαηάξγεζε ηνπ νπδάλ απφ ηνλ θαηάινγν ηξνκνθξαηίαο. ηφληζε ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
νπδάλ κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε «πξαγκαηηθψλ
80 εθαηνκκύξηα δνιάξηα από ην Γηεζλέο Σακείν Γε- κεηαξξπζκίζεσλ», απμάλνληαο ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο
σξγηθήο Αλάπηπμεο IFAD γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα
νπδάλ
θαη λα επαλεμεηάζνπλ φιεο ηηο επελδπηηθέο ζπκβάζεηο
πνπ είραλ ππνγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, ιφγσ
Ο Τθππνπξγφο ππεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξ- ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο
γείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ, Γξ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο.
Amin Salih Yassin, αλαθνίλσζε φηη ην νπδάλ έιαβε
επηρνξήγεζε θαη δάλεην 80 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ
ην Γηεζλέο Σακείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο (IFAD) γηα ηελ
ππνζηήξημε
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ



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 Ινπλίνπ
2021 ζην Κάηξν. https://www.egyps.com/
media/8218259/22-9-2020-egyps-2021-eventbrochure-22092020.pdf



Ζ Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην ησλ θιάδσλ
δνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ “Big 5 Construct Egypt 2021” ζα ιάβεη ρψξα ζην δηάζηεκα 26-29 Ινπλίνπ 2021 ζην παιαηφ Γηεζλέο Δθζεζηαθφ & πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Καΐξνπ
(Cairo International Convention Centre –
CICC), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο.



Ζ 3ε Γηεζλήο Έθζεζε Καιιπληηθψλ “Egy
Beauty Expo 2021”, ζα ιάβεη ρψξα ζην δηάζηεκα 23-25 Οθησβξίνπ 2021 ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηνπ Καΐξνπ ζην Nasr City
(Cairo International Conferences Center –
CICC).
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ
Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tει : 00203-4868583, Φαμ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaana-xora/office/811
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