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ΤΠΟΘΔΔΧΝ

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Πξνγξακκαηηζκφο άληιεζεο EGP185 δηζ. ηνλ Ηνχιην κέζσ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ μεθίλεζε λα πινπνηεί πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP185 δηζ. κέζσ ηεο δηάζεζεο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ (ζπγθεθξηκέλα, EGP154 δηζ. κέζσ εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη EGP31 δηζ. κέζσ νκνιφγσλ) ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ άληιεζε ησλ σο
άλσ θεθαιαίσλ εκπίπηεη ζηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ EGP600 δηζ. κέζσ δαλεηζκνχ απφ ηελ εγρψξηα αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21), κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα πάληνηε κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν ζηνρεχεη ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ
EGP499,5 δηζ. κέζσ δηάζεζεο εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη EGP100,5 δηζ. κέζσ δηάζεζεο
νκνιφγσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2020/21. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait, ζε δειψζεηο ηνπ αλέθεξε φηη ην χςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε αλαινγία πξνο ην ΑΔΠ αλακέλεηαη λα θζάζεη θαηά ην έηνο 2020/21 ην 7,5%
θαη ε ζρέζε δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεζίνλ ηνπ
88%, έλαληη πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο 82,3%.

Ζ επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνηλνβνπιίνπ εγθξίλεη ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνηλν25
ΟΤΔΑΝ
βνπιίνπ ελέθξηλε ηελ 1ε Ηνπιίνπ θνλδχιηα χςνπο EGP80 δηζ. θαζ‟ ππέξβαζε ησλ πξνΠΡΟΕΦΕΙ ΕΚΘΕΕΙ 26 βιέςεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20. Ζ ελ ιφγσ
ππέξβαζε εγθξίζεθε κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε κέξνπο ρξεψλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP102
δηζ. ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ πξνο ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ηεο
27
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΟΣΙπξψηεο δφζεο, χςνπο EGP50 δηζ., ρξένπο ηεο θπβέξλεζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο
ΜΙΑ
EGP160,5 δηζ. πξνο ην θξαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ
ζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηηο 8/7 ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21) εγθξίζεθε απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi θαη ηέζεθε ζε ηζρχ.
ΣΟΤΡΙΜΟ

24

Δπηκέιεηα – χληαμε :
Π. Γθάζηνο

Αμηφινγε άλνδνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ζηα $38,2 δηζ. ηνλ Ηνχλην
2020
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο θαηέγξαςαλ –έπεηηα απφ
ηξεηο δηαδνρηθέο πηψζεηο, ην Μάξηην, ηνλ Απξίιην θαη ην Μάην- αμηφινγε κεληαία
άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $2,2 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $38,2 δηζ., έλαληη $36 δηζ. ην Μάην,
$37,04 δηζ. ηνλ Απξίιην, $40,11 δηζ. ην Μάξηην θαη $45,51 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2020,
αληίζηνηρα. Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο είραλ θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα
ηνπ 2018, ηνπ 2019 θαη ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 2020 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, ππεξβαίλνληαο ηα $45 δηζ., ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη έσο θαη ηνλ παξειζφληα Μάην, έβαηλαλ κεηνχκελα εμαηηίαο ησλ έθηαθησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία θνξσλντνχ. Καηά ηηο
εθηηκήζεηο έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, θπξίαξρν ξφιν ζηελ παξαηεξεζείζα
άλνδν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηνλ Ηνχλην ελδέρεηαη λα δηαδξακάηηζαλ νη
πξφζθαηεο ιήςεηο ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). Γηα
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ε 6,5% ηνπ ΑΔΠ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην
ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά α- 11κελν ηνπ έηνπο 2019/20
πνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Ηνχλην 2019 αλέξρνληαλ ζε χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ
$44,48 δηζ.
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι. 2019
Άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηνχλην 2020 ζην 5,63%
– Ματ. 2020 (ελδεθάκελν νηθνλνκηθνχ έηνπο
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ ε
2019/20) αλήιζε ζε EGP389,1 δηζ. αληηζηνηρψληαο ζε
αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξη6,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη ειιείκκαηνο EGP327,67 δηζ. –
ζκνχ ζεκείσζε ηνλ Ηνχλην 2020 άλνδν ζην επίπεδν ηνπ
πνζνζηνχ 6,2% ηνπ ΑΔΠ- θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίν5,63% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 4,7% ην Μάην –πνπ είρε αδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. Σν πξσηνγελέο
πνηειέζεη ην ρακειφηεξν επίπεδν πιεζσξηζκνχ απφ ην
πιεφλαζκα θαηά ην ελδεθάκελν ηνπ έηνπο 2019/20
Ννέκβξην 2019- 5,88% ηνλ Απξίιην, 5,09% ην Μάξηην θαη
αληηζηνηρνχζε ζε 0,9% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 1,1% ηνπ
5,32% ην Φεβξνπάξην, αληίζηνηρα. Αληηζέησο, ν δνκηθφο
ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018/19.
πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ηνλ Ηνχλην 2020 πεξαηηέξσ αμηφχκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο αηγππηηινγε πηψζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 0,95% ζε εηήζηα αθήο θπβέξλεζεο, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20
βάζε, έλαληη 1,54% ην Μάην, 2,54% ηνλ Απξίιην, 1,89% ην έθιεηζε κε πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ
Μάξηην θαη 1,92% ην Φεβξνπάξην, αληίζηνηρα. Ζ άλνδνο 1,8% ηνπ ΑΔΠ θαη ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ
ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηνχλην απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαέιιεηκκα χςνπο 7,8% ηνπ ΑΔΠ. εκεηψλεηαη φηη νη
ηεξεζείζα απμεηηθή ηάζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ θξνχησλ
αξρηθνί θπβεξλεηηθνί ζηφρνη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
(θαηά 18,8%), ζε αληίζεζε κε ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ
2019/20 πξνέβιεπαλ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο
ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ πνπ ζεκείσζε ειαθξφηαηε
ηάμεσο ηνπ 7,2% ηνπ ΑΔΠ θαη πξσηνγελέο πιεφλαπησηηθή ηάζε θαηά 1,6%, γηα δεχηεξν ζπλερφκελν κήλα.
ζκα χςνπο 2% ηνπ ΑΔΠ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηΔπηζεκαίλεηαη φηη ηνλ Ηνχλην 2019, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ
θφο Σχπνο, ε αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξέζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 9,38% ζε εηήζηα βάζε.
νπο πξνο ην ΑΔΠ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20
βειηηψζεθε ζεκαληηθά, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο παλΡπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην 3,8% ην έηνο
δεκίαο, θζάλνληαο ην 86,1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 90,4%
2019/20
ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2018/19.
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή Πξνεδξία, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ
ε 5,7% αλήιζε ν πιεζσξηζκφο ην νηθνλνκηθφ
ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο
έηνο 2019/20
(2019/20) αλήιζε ζε 3,8% ν νπνίνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε
θφο δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηε παλδεκία, αιιά θαη ζπγθξηλφκελνο κε ηνπο ξπζκνχο αλάζκνχ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ππήξμε ν ραπηπμεο άιισλ αλαδπφκελσλ, φπσο θαη αλαπηπγκέλσλ νηθνκειφηεξνο ηεο ηειεπηαίαο δεθαηεηξαεηίαο θαη αλήιζε
λνκηψλ. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, νη ηξέζε 5,7%. Σν ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ απνρνπζεο επηδφζεηο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο είλαη αλψηεδίδεη ηελ αμηφινγε πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε γεληξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο άιισλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ,
θεπκέλε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ.
παξά ηηο ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ χκθσλα κε ηα θπβεξλεηηθά ζηνηρεία, νη αληίζηνηρνη
επί ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θπβέξλεζε απνδί- εηήζηνη ξπζκνί πιεζσξηζκνχ θαηά ηα πξνεγνχκελα
δεη ην ζπγθξηηηθά ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηνηθνλνκηθά έηε είραλ αλέιζεη ζε 13,9% ην 2018/19,
γππηηαθήο νηθνλνκίαο ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε 20,9% ην 2017/18, ζε 23,5% ην 2016/17, ζε 10,5%
πνπ είρε πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε πξνηνχ μεζπάζεη ε παλην 2015/16 θαη ζε 10,9% ην 2006/07.
δεκία.
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε πξφζθαηα ζηα κέζα Έιιεηκκα $5,11 δηζ. ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ην
Ηνπιίνπ ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2019/20
Αλάπηπμεο θα El-Saeed, ν αλαπηπμηαθφο ξπζκφο θαηά ην χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 (Ηνπι.-Γεθ. πεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ
20129) αλήιζε ζε 5,6%, ελψ ε αλεξγία είρε πέζεη ζην 8% νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 (Ηνπι. 2019-Μάξ. 2020)
θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 (Οθη.-Γεθ. ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ εκθάληζε
2019), ν κέζνο πιεζσξηζκφο θαηά ην ελλεάκελν Ηνπλ. έιιεηκκα χςνπο $5,11 δηζ., έλαληη πιενλάζκαηνο
2019 - Μαξ. 2020 είρε αλέιζεη ζε 5% θαη ηα ζπλαιιαγκα- $410,9 εθαη. πνπ απηφ είρε εκθαλίζεη θαηά ην πξψην
ηηθά απνζέκαηα θπκαίλνληαλ ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα. εμάκελν ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ειιείκκαηνο
Ζ Τπνπξγφο αλέθεξε αθφκε φηη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο $351,2 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο
Αηγχπηνπ –κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ- 2018/19. Ζ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην αηγππηηαθφ
κεηψζεθε θαηά 24% ζην δηάζηεκα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηζνδχγην πιεξσκψλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο
ηνπ 2020, ελψ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά ζηελ απνεπέλδπζε απφ ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ
19%, ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ επίζεο ζε αηγππηηαθά ρξεφγξαθα ζηελ νπνία πξνέβεζαλ νη
θαηά 13% ζην εμάκελν Ηνπλ.-Γεθ. 2019 θαη ην επίπεδν ηνπ μέλνη επελδπηέο θαη ε νπνία ζεκαηνδφηεζε κία πξφδεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ κεηψ- ζθαηξε ηάζε θπγήο μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηε ρψξα
ζεθε ζε 5,5% θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
ζην μεθίλεκα ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην
ην Μάξηην 2020, ζην πιαίζην αλάινγεο δηεζλνχο
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ηάζεο πνπ αθνξνχζε γεληθφηεξα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο.
Σα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απνθάιπςαλ εμάιινπ ηελ αμηφινγε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν κεηψζεθε θαηά 25,2%
ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $7,34 δηζ., έλαληη $9,81
δηζ. θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018/19. Δπίζεο, κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ
ηζνδπγίνπ θαηά 5,7% ζηα $28,06 δηζ., βαζηθά σο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 3,2% ζηα $49,01
δηζ. Σαπηφρξνλα, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ νξηαθά θαηά
0,2% ζηα $20,95 δηζ. Οη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά ην ελλεάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
θαηά 9,9% ζηα $13,63 δηζ., ελψ κεηψζεθαλ ηφζν νη πεηξειατθέο (θαηά 8% ζηα $8,1 δηζ.) φζν θαη νη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο (θαηά 2,2% ζηα $40,91 δηζ.). Δπίζεο,
θαηά ην ελλεάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηαγξάθεθε κείσζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ θαηά 13,9%, ζηα $7,33 δηζ.
Πεξαηηέξσ, θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2019/20
απμήζεθαλ εληππσζηαθά ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά
εκβάζκαηα, θαηά 18,3% ζηα $21,54 δηζ., αιιά θαη –
ειαθξφηαηα- ηφζν ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαηά
1,7% ζηα $9,55 δηζ., φζν θαη ηα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα
νπέδ, θαηά 4,4% ζηα $4,46 δηζ. ην πξψην ελλεάκελν
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο παξαηεξήζεθε επίζεο κείσζε ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά 9,1% ζηα $5,93 δηζ. Δπαλήιζε εμάιινπ, φπσο
πεξηγξάςακε θαη αλσηέξσ, ε ηάζε θαζαξψλ εθξνψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, κε χςνο εθξνψλ ζηα $7,94
δηζ., έλαληη θαζαξψλ εηζξνψλ ηεο ηάμεσο ηνπ $1,05 δηζ.
θαηά ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2018/19. ην
πξψην ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 κεηψζεθε εμάιινπ ν θαζαξφο δαλεηζκφο θαηά 70% ζηα $1,48
δηζ., θπξίσο εμαηηίαο ηεο δξαζηηθήο πηψζεο ησλ θαζαξψλ ξνψλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ηηο κελ πξψηεο απφ επίπεδν θαζαξψλ εηζξνψλ χςνπο $1,87 δηζ. ην
ελλεάκελν 2018/19 ζε θαζαξέο εθξνέο ηεο ηάμεσο ησλ
$562,8 εθαη. ην ελλεάκελν 2019/20, γηα ηηο δε δεχηεξεο
απφ επίπεδν θαζαξψλ εηζξνψλ $481,4 εθαη. ην ελλεάκελν 2018/19 ζε θαζαξέο εθξνέο ηεο ηάμεσο ησλ $490
εθαη. ην ελλεάκελν 2019/20.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Ζ USAID ελέθξηλε ηελ παξνρή αλαπηπμηαθψλ θνλδπιίσλ $105 εθαη. ζηελ Αίγππην – πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο εμαζθαιίδεη ε Αίγππηνο απφ δηεζλείο πεγέο
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ε ακεξηθαληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, USAID, ζπκθψλεζε κε ηελ αηγππηηαθή
θπβέξλεζε λα παξάζρεη αλαπηπμηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
ζπλνιηθνχ χςνπο $105 εθαη. κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε
πέληε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε ζρεδηαδφκελε κεηαζηέγαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ.
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χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ, ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ην
Παγθφζκην Πξφγξακκα ίηηζεο (World Food Programme) ησλ ΖΔ, κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία πξνο
επίηεπμε επαξθνχο επηπέδνπ επηζηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο γηα Αηγχπηηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη
κηθξνθηελνηξφθνπο. χκθσλα κε ηελ αξκφδηα δηεπζχληξηα ηεο USAID ζηελ Αίγππην, θα Carlin, ε ακεξηθαληθή αλαπηπμηαθή ππεξεζία δεζκεχεηαη λα απμήζεη ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ
ππνβνήζεζε ηεο ρψξαο λα αληηκεησπίζεη ηηο αξλεηηθέο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ρεηξαθέηεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ
γπλαηθψλ, θαζψο θαη ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.
Δπηπιένλ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε
ζηηο 12/7 ζε ππνγξαθή έμη πξφζζεησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο
θαη ηεο USAID, κε ζθνπφ ηελ παξνρή αλαπηπμηαθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $90 εθαη. πξνο ηνπο
εγρψξηνπο θιάδνπο εθπαίδεπζεο, επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
πςειήο ηερλνινγίαο, ππεξεζηψλ πγείαο, εκπνξίνπ & επελδχζεσλ, θαζψο θαη γεσξγίαο. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε κεγαιχηεξε θξαηηθή ηξάπεδα
ηεο Αηγχπηνπ, National Bank of Egypt (NBE) ππέγξαςε
ζπκθσλία κε ηελ International Finance Corporation ηνπ
νκίινπ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο αλάπηπμε ηεο ρξήζεο αληιηψλ λεξνχ
πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειηαθή ελέξγεηα ζηελ αηγππηηαθή
θαιιηεξγεηηθή θαη γεληθφηεξε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ππνγξαθή
δχν αθφκε ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο
πλεξγαζίαο θαη ηεο θαλαδηθήο Πξεζβείαο ζην Κάηξν κε
αληηθείκελν ηε ρξεκαηνδφηεζε κε αλαπηπμηαθά θνλδχιηα
χςνπο 14 εθαη. θαλαδηθψλ δνιιαξίσλ, πξνγξακκάησλ
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ρεηξαθέηεζεο ησλ Αηγππηίσλ γπλαηθψλ.
Παξεκπηπηφλησο αλαθέξνπκε φηη –ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- ζε ρσξηζηέο ηεο δειψζεηο, ε Τπνπξγφο
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat επαίλεζε ην Παγθφζκην Πξφγξακκα ίηηζεο ησλ ΖΔ γηα ηελ παξνρή παθέηνπ ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο χςνπο $47 εθαη. πξνο ηελ
Αίγππην πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηε παλδεκίαο. Σέινο, ε θα Al
Mashat επαίλεζε ηελ International Islamic Trade Finance
Corporation (ITFC) –ηνπ νκίινπ ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο
Αλάπηπμεο (IDB)- γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έρεη παξάζρεη πξνο ηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2008 έσο ζήκεξα,
πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε πιεζίνλ ησλ $9,6 δηζ.
Υσξίο απηά απνηειέζκαηα νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα
ην αηζηνπηθφ θξάγκα - ζχγρπζε σο πξνο έλαξμε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο απφ Αηζηνπία-ζπλέρηζε δηαβνπιεχζεσλ
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ (3/7) επαλεθθίλεζαλ νη δηαδηθηπαθέο
–ππνζηεξηδφκελεο πιένλ απφ ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε
(ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Ν. Αθξηθήο), κε ηε ζπκκεηνρή
δηεζλψλ παξαηεξεηψλ- ηξηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ Αηγχπηνπ, Αηζηνπίαο θαη νπδάλ,
κε ζθνπφ ηε γεθχξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ θαη
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ηελ επίηεπμε νξηζηηθήο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο
πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο. Όπσο
αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο Σχπνο, απφ ηηο 5/7 άξρηζαλ
λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο γηα ζπλνκηιίεο κεηαμχ εθάζηεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ-δηακεζνιαβεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο (φπνπ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ην Πξνεδξείν πλέιεπζεο ηεο
Αθξηθαληθήο Έλσζεο, αληηπξφζσπνη απφ θξάηε κέιε ηεο
Έλσζεο, νη ΖΠΑ θαη ε Δ.Δ.), θαζψο θαη παξάιιειεο ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο ησλ δχν δηαπξαγκαηεπηηθψλ νκάδσλ,
κίαο γηα ηερληθά θαη κίαο δεχηεξεο γηα λνκηθά δεηήκαηα.
ηηο 10/7 ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ
απέξξηςε θαηεγνξεκαηηθά αηζηνπηθή πξφηαζε πεξί ππνγξαθήο βαζηθήο, πξνζσξηλήο ζπκθσλίαο γηα ην θξάγκα
κε βάζε ηα ζεκεία ζηα νπνία νη ηξεηο πιεπξέο είραλ ήδε
ζπκθσλήζεη θαη παξαπνκπήο ησλ «αλνηθηψλ» ζεκείσλ
ζε πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην εηδηθήο ηερληθήο
επηηξνπήο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.
ηηο 13/7, έπεηηα απφ 11 εκέξεο ηξηκεξψλ δηαδηθηπαθψλ
ζπλνκηιηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ην
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο
αλαθνίλσζε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο νινθιεξψζεθαλ
έρνληαο απνβεί άθαξπεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ θαηφξζσζαλ λα γεθπξψζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ
πιεπξψλ. ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ εμέιημεο, νη αξκφδηνη
ππνπξγνί πδάησλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ππέβαιαλ ζηηο 14/7
ηηο ηειηθέο ηνπο εθζέζεηο απνηειεζκάησλ ζηελ πξνεδξεχνπζα ρψξα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, Ν. Αθξηθή.
ηα κέζα Ηνπιίνπ, θαηφπηλ ηεο λέαο απνηπρίαο ησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ γηα
ην δήηεκα ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, πξνθιήζεθε πξνο ζηηγκή ζχγρπζε απφ αληηθαηηθέο δειψζεηο ηεο
αηζηνπηθήο πιεπξάο, νη νπνίεο παξέπεκπαλ ζε έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο απφ ηελ Αηζηνπία. Οη σο άλσ αληηθαηηθέο δειψζεηο απφ πιεπξάο Αηζηνπίαο εληζρχζεθαλ θαη απφ ζνπδαληθέο εθηηκήζεηο πνπ αλέθεξαλ φηη παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ πδάηηλσλ ξνψλ ηνπ Νείινπ πνπ
έξρνληαη ζην νπδάλ απφ ηελ Αηζηνπία, ζπλάγνληαο φηη
θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο έρεη
μεθηλήζεη. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δήηεζε επεηγφλησο
ηελ παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθξηλίζεσλ απφ πιεπξάο Αηζηνπίαο, ελψ ν Αηζίνπαο Τπνπξγφο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα
ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, θ. Bekele, έζπεπζε λα δηεπθξηλίζεη –αλεπίζεκα- φηη ην παξαηεξεζέλ ειαθξψο απμεκέλν
επίπεδν πδάησλ ζην θξάγκα, πνπ πξνθχπηεη απφ νξηζκέλεο δεκνζηνπνηεζείζεο δνξπθνξηθέο εηθφλεο, νθείιεηαη
θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δηαλχνπκε ηελ πεξίνδν ηζρπξψλ
βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο. Πάλησο,
φπσο επηζήκαλε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, θαίηνη ν θ. Bekele
απέδσζε ηε θεκνινγία πεξί κνλνκεξνχο έλαξμεο πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο ζε παξεμήγεζε, μεθαζάξηζε ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο φηη «νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο επί
ησλ ηερληθψλ θαη λνκηθψλ πηπρψλ πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο ζα ζπλερηζηνχλ, σζηφζν ε
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο απηνχ δελ ζα πξέπεη
λα απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ», θαζψο θαη φηη «ε Αληίο Ακπέκπα ζα αληηηαρζεί ζε λνκηθά
δεζκεπηηθέο δηεπζεηήζεηο νη νπνίεο ζα ζέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ επαξθή θαη δίθαηε πξφζβαζε ηεο Αηζηνπίαο
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ζηα λεξά ηνπ Νείινπ».
ηηο 21/7, ε Αθξηθαληθή Έλσζε ζπγθάιεζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθηπαθή «κηθξή» ζχλνδν θνξπθήο γηα ην
δήηεκα ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη ηελ ππέξβαζε ηνπ αδηεμφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηε γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ. Καηά ηελ ελ ιφγσ ζχλνδν θνξπθήο, νη εγέηεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζπκθψλεζαλ
λα επαλεθθηλήζνπλ νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο γηα ην θξάγκα, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο.
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο
θ. Al Sisi ηφληζε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ηελ
«εηιηθξηλή βνχιεζε ηεο ρψξαο ηνπ πξνο επίηεπμε ηξηκεξνχο ζπλαίλεζεο επί ησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο», ψζηε λα
θζάζνπλ νη ηξεηο πιεπξέο ζε δίθαηε θαη ηζνξξνπεκέλε
ζπκθσλία γηα ην θξάγκα.
Ο Σχπνο αλέθεξε επηπξφζζεηα φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ
αλαθνηλσζέλ ηνπ Αηζίνπα Π/Θ θ. Ahmed, «νη ηξεηο πιεπξέο θαηά ηε ζχλνδν πέηπραλ λα θαηαλνήζνπλ ε κία ηηο
απφςεηο ηεο άιιεο, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην
δξφκν γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ζπκθσλίαο». Σν αλαθνηλσζέλ ηνπ Αηζίνπα Π/Θ πξνζέζεζε
φηη «ε Αίγππηνο θαη ην νπδάλ ζπκθψλεζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Αηζηνπία αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο», ραξαθηεξίδνληαο απηέο σο «ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξηκεξψλ
ζπλνκηιηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ε
νπνία αλακέλεηαη λα θαηαιήμεη ζε πεξηεθηηθή ζπκθσλία». Αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ε
αηζηνπηθή θπβέξλεζε επηζήκαλε –πεξηέξγσο- πσο «ν
ζηφρνο ηνπ πξψηνπ έηνπο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο έρεη ήδε επηηεπρζεί, ιφγσ ησλ πξφζθαησλ ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ ζηε ρψξα, δηάξθεηαο
δχν εβδνκάδσλ». ε κεηαγελέζηεξε δε –ζην ηέινο Ηνπιίνπ- δήισζή ηνπ, ν Αηζίνπαο Π/Θ εκθαληδφκελνο θαζεζπραζηηθφο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη νπδάλ,
επηζήκαλε φηη ε «πξψηκε θάζε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο δελ πξφθεηηαη λα πιήμεη ηηο θαηάληε ρψξεο», πξνζζέηνληαο φηη «ε Αηζηνπία έρεη ήδε νινθιεξψζεη ηελ πξψηε
θάζε ηεο πιήξσζεο, ρσξίο λα ελνριήζεη ή βιάςεη νηνλδήπνηε». εκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα πιήξσζεο
ηνπ κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο αλακέλεηαη λα
αλέιζεη ζε κεηαμχ 5 θαη 7 εηψλ, ην δε αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα απηήο απνηειεί εθ ησλ θχξησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ.
Δπηζεκαίλεηαη πεξαηηέξσ φηη, ζχκθσλα κε αηγππηηαθφ
θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, «πέξαλ ηεο επίηεπμεο ζπκθσλίαο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα, πξνζδνθάηαη θαη ε
ζπλέρηζε ησλ ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ, ψζηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν λα επηηεπρζεί ζπλνιηθή ζπκθσλία ζρεηηθά
κε ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ ρσξψλ κε ζηφρν
ηε βέιηηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
ηνπ Νείινπ». ε νκηιία ηνπ ζηηο 23/7, θαηά ηελ εζληθή
επέηεην ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1952, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ππνγξάκκηζε φηη «ελψ ε Αίγππηνο απνθεχγεη κε ελεξγφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο, είλαη ηθαλή, εθ‟
φζνλ ην απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο, λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ηζηνξηθψλ ηεο δηθαησκάησλ θαη θεθηεκέλσλ». εκεηψλεηαη πάλησο φηη,
ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε γηα επαλέλαξμε ησλ
ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ γηα ην θξάγκα θαη ηα πην πάλσ
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πεξηγξαθέληα αηζηφδνμα κελχκαηα, ην αηζηνπηθφ ΤΠΔΞ
πξνέβε ζε δηεπθξίληζε, αλαθνηλψλνληαο πσο «ε Αηζηνπία
δελ επηδεηεί κία δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ηελ Αίγππην
θαη ην νπδάλ, αιιά κάιινλ κία θαζνδεγεηηθή ζπκθσλία, ε νπνία ζα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εθ‟ φζνλ απαηηείηαη», πξνκελχνληαο έηζη ηελ κε επλντθή εμέιημε ησλ επαλεθθηλεζεηζψλ ζπλνκηιηψλ.

ππήξμε ε πξψηε απηνηειήο ζεζκηθή ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο πησρεχζεσλ ζηελ Αίγππην, απνπνηληθνπνηψληαο ηελ
πηψρεπζε θαη απαιιάζζνληαο ηνπο εκπιεθφκελνπο απφ
πνηλέο θπιάθηζεο πνπ ίζρπαλ παιαηφηεξα, παξέρνληαο
ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα.

Υξεκαηνδνηήζεηο ηεο IFC, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γαλίαο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν πγείαο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπιίνπ, ε
International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ν γαιιηθφο φκηινο Proparco, ζπγαηξηθφο ηεο γαιιηθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement – ADF) θαη
ην δαληθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο (IFU) αλακέλεηαη λα παξάζρνπλ ρξεκαηνδνηηθφ
παθέην ηεο ηάμεσο ησλ $108,5 εθαη. δηα θεθαιαηαθήο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζανπδαξαβηθφ επελδπηηθφ ηακείν
ηνπ θιάδνπ πγείαο Humania, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Αίγππην
θαη ην Μαξφθν. εκεηψλεηαη φηη ην επελδπηηθφ ηακείν
Humania, ην νπνίν αλήθεη ζην ζανπδαξαβηθφ φκηιν ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ Bait Al Batterjee, ζθνπεχεη λα θαηαζθεπάζεη ηαηξηθφ θέληξν ζε νπξαλνμχζηε ζην Κάηξν,
θαζψο θαη λέν λνζνθνκείν ζηελ Αιεμάλδξεηα. Καηά ηα
ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε IFC αλακέλεηαη λα
επελδχζεη θεθάιαηα χςνπο $45 εθαη., ν φκηινο Proparco
θεθάιαηα $20 εθαη. θαη ην δαληθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν
IFU θεθάιαηα $43,5 εθαη. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, νη σο άλσ ρξεκαηνδνηήζεηο εληάζζνληαη ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ κεγάινπ σο άλσ ζανπδαξαβηθνχ νκίινπ –ζηνλ νπνίν αλήθεη, κεηαμχ άιισλ, ε
κεγάιε ηδησηηθή θιηληθή Saudi German Hospital ηνπ Καΐξνπ- λα εμαζθαιίζεη πφξνπο απφ δηεζλείο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο IFC, ν αηγππηηαθφο θιάδνο ππεξεζηψλ πγείαο ρξεηάδεηαη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ
$60 δηζ. έσο ην έηνο 2050, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο
απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.

ε θαιχηεξα επίπεδα ηνλ Ηνχλην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ
θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ε εηαηξεία εξεπλψλ αγνξάο IHS Markit, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εκθαλίζηεθε πεξαηηέξσ βειηησκέλε ηνλ Ηνχλην 2020 ζε ζρέζε κε
ην Μάην θαη έπεηηα απφ ηελ ηεξάζηηα πηψζε πνπ είρε
παξνπζηάζεη ηνλ Απξίιην, επεξεαζκέλε ηφηε απφ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο
θνξσλντνχ θαη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο επηδεκίαο πνπ
εθάξκνζε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ν δείθηεο PMI γηα ηελ Αίγππην έθζαζε ηνλ Ηνχλην ηηο
44,6 κνλάδεο, έλαληη 40,7 κνλάδσλ ην Μάην, 29,7 κνλάδσλ ηνλ Απξίιην (ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν), 44,2 κνλάδσλ ην Μάξηην θαη 47,1 κνλάδσλ ην Φεβξνπάξην, παξακέλνληαο ζηαζεξά θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε.
Σνλ Ηνχλην 2020 θαηαγξάθεθε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ηεο
παξαγσγήο αιιά θαη ησλ λέσλ παξαγγειηψλ ζε αλψηαην
επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ κελψλ, εμαηηίαο ηφζν
ηεο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηεο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο. Πάλησο, ηφζν ε παξαγσγή φζν θαη νη λέεο
παξαγγειίεο παξακέλνπλ ζε ζπγθξηηηθά κεησκέλα επίπεδα εμαηηίαο ησλ αθφκε εμαηξεηηθά ρακειψλ επηδφζεσλ
ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δήηεζεο. Παξά ηε ζρεηηθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο θαη ησλ παξαγγειηψλ, νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πεξηέθνςαλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα φγδνν ζπλερφκελν κήλα,
κε ηνλ πςειφηεξν κάιηζηα ξπζκφ ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο, πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο λέεο πξνζιήςεηο θαη
πεξηθφπηνληαο ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηξίην
ζπλερφκελν κήλα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο IHS Markit, ηα ζηνηρεία ηνπ Ηνπλίνπ εκθαλίδνπλ ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, δείρλνληαο σζηφζν φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο
παξέκεηλε ζε ζρεηηθά κεησκέλα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο
ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ πεξηνξηζκψλ ζηα ηαμίδηα θαη
ζηνλ ηνπξηζκφ. Σνλ Ηνχλην εμαθνινχζεζε ηελ πησηηθή
ηεο πνξεία ε αγνξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά κε ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη
ηνπο ηξεηο πξνεγνχκελνπο κήλεο, κε αξθεηνχο εθπξνζψπνπο εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλερίδνπλ λα παξαπνλνχληαη γηα δηαηαξαρέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ έξεπλα θαηέγξαςε επίζεο πηψζε
ησλ ηηκψλ ησλ εθξνψλ ηεο βηνκεραλίαο γηα φγδνν ζπλερφκελν κήλα, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ζπλέρηζαλ λα πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαη κείσζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ
ηνπο, ελ κέζσ αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή
εμέιημε ηεο παλδεκίαο θαη ζπλαθψο ηεο δήηεζεο.

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηε λνκνζεζία
πεξί πησρεχζεσλ
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο πηνζεηεζείζαο ην 2018- λνκνζεζίαο πεξί πησρεχζεσλ, κε
ζθνπφ ηελ εηζαγσγή πεξαηηέξσ δηαθξίζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πηζησηψλ ησλ ππφ πηψρεπζε εηαηξεηψλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα δψζνπλ ζηνπο πηζησηέο κίαο επηρείξεζεο κεγαιχηεξε δηθαηνδνζία επί απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηεο ππφ πηψρεπζε εηαηξείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ςεθνθνξίαο γηα ην εάλ
απηή ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί, εάλ ζα ηεζεί
ζε θαζεζηψο εμσηεξηθήο δηαρείξηζεο ή ζα ηεζεί ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Οη
ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέςνπλ επίζεο ζηνπο κεηφρνπο ησλ ππφ πηψρεπζε εηαηξεηψλ λα αηηεζνχλ ηελ
ππαγσγή απηψλ ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ ηνπο πηζησηέο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε λνκνζεζία ηνπ 2018
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Πάλησο, ε έξεπλα έδεημε ηαπηφρξνλα αλνδηθέο πηέζεηο
ζην ξπζκφ πιεζσξηζκνχ θαη ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλαηίκεζεο ηνπ δνιιαξίνπ
έλαληη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα
νδεγήζνπλ άκεζα ζε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
ησλ εθξνψλ ηεο βηνκεραλίαο. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκεραληθήο κεγέζπλζεο θάλεθε ηνλ Ηνχλην ειαθξψο ζεηηθφ, κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ λα ζεσξνχλ φηη ε επηζηξνθή ζηελ
«θαλνληθφηεηα» ζα δψζεη ψζεζε ζηελ ηδησηηθή δήηεζε
θαη ζα δεκηνπξγήζεη επλντθέο πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε.
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο δηαζέηεη γαίεο έθηαζεο 16.000
ηεηξ. κέηξσλ ζηελ Άλσ Αίγππην
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπιίνπ,
ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα δηαζέζεη δεκφζηεο
γαίεο ζπλνιηθήο έθηαζεο άλσ ησλ 16.000 ηεηξ. κέηξσλ
ζηελ Άλσ Αίγππην ζε επελδπηέο πξνο αλάπηπμε, άλεπ
επηβαξχλζεσλ γηα ηνπο αγνξαζηέο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ γαηψλ εκπίπηεη ζην
αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
γηα ηηο θησρέο πεξηθέξεηεο ηεο Άλσ Αίγππηνπ. Σα πξνζθεξφκελα πξνο επελδπηηθή αλάπηπμε νηθφπεδα βξίζθνληαη δηεζπαξκέλα ζε 12 πεξηθέξεηεο ηνπ αηγππηηαθνχ
λφηνπ, ε δε αλαδήηεζε θαη εμαζθάιηζε ηεο απφθηεζήο
ηνπο κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο επελδπηέο δηαδηθηπαθά,
φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα.
ΑΞΔ χςνπο $13,7 δηζ. ζηελ Αίγππην ην 2019 είδε ε
Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ –
εδξεχνληνο ζην Κνπβέηη- πνιπκεξνχο νξγαληζκνχ επελδπηηθψλ θαη εμαγσγηθψλ εγγπήζεσλ Arab Investment &
Export Credit Guarantee Corporation (Dhaman), ε Αίγππηνο πξνζέιθπζε θεθάιαηα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ
(ΑΞΔ) ζπλνιηθνχ χςνπο $13,7 δηζ. ην 2019, πεξηζζφηεξα απφ θάζε άιιε ρψξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Β. Αθξηθήο. Καηά ηε ζρεηηθή έθζεζε, νη
εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ην 2019 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 7% έλαληη ηνπ 2018 θαη αληηπξνζψπεπζαλ
πνζνζηφ 23% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ θαζαξψλ
ΑΞΔ πνπ εηζέξξεπζαλ ζηηο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ην κέζν χςνο ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ αλά επελδπηηθφ ζρέδην ζηελ Αίγππην ππήξμε ην
2019 πςειφηεξν κεηαμχ φισλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ
ηεο πεξηνρήο, κε $98 εθαη. επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ
αλά project, ελψ επίζεο ε Αίγππηνο θαηείρε ην πςειφηεξν κέζν επίπεδν δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά
project, κε 180 ζέζεηο. ηελ θνξπθή ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο
ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ πιεπξάο ζπλνιηθνχ αξηζκνχ επελδπηηθψλ projects ήηαλ ηα ΖΑΔ, κε 445
projects ην 2019, αθνινπζνχκελα απφ ηελ Αίγππην κε
140 projects θαη ηε . Αξαβία κε 134 projects.
εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηνχλην ε UNCTAD ζε έθζεζή ηεο
γηα ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ξνέο (“World Investment
Report 2020”), είρε θαηαηάμεη ηελ Αίγππην ζηελ πξψηε
ζέζε κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ηελ
ππνδνρή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην 2019, κε χςνο

ΔΛΙΓΑ

6

επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ζηα $9 δηζ.
Υξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΣΔπ θαη ηεο African ExportImport Bank πξνο ηελ Αίγππην
ηηο 19/7 ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο
θα Al Mashat αλαθνίλσζε φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ελέθξηλε
ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €1,9
δηζ. πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ ηνκέα
ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ.
Πην αλαιπηηθά, ηα δαλεηαθά θνλδχιηα πξνο ηελ Αίγππην
πνπ ελέθξηλε ε ΔΣΔπ πεξηιακβάλνπλ θαη‟ αξράο θεθάιαηα χςνπο €1,1 δηζ. πξνο ηελ Δζληθή Αξρή εξάγγσλ
(ΝΑΣ) γηα ηελ πινπνίεζε ηξηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
(ζεκ.: ε ΝΑΣ αζρνιείηαη κεηαμχ άιισλ κε ηα έξγα επέθηαζεο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ), φπσο επίζεο θεθάιαηα χςνπο
€800 εθαη. πξνο ηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ –
θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο- National Bank of Egypt (NBE) κε
ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε ηελ θα Al Mashat, νη
εγθξηζείζεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην ήξζαλ
σο απνηέιεζκα ηεο επίζθεςεο θιηκαθίνπ ηεο ΔΣΔπ ζηε
ρψξα ηνλ παξειζφληα Φεβξνπάξην, κε επηθεθαιήο ηελ αξκφδηα γηα ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λφηηαο γεηηνλίαο ηεο Δ.Δ.- δηεπζχληξηα ηεο ΔΣΔπ, θα Palanza. Οη σο
άλσ ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην εληάζζνληαη ζην
ζπλνιηθφ παθέην δηεζλψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔΣΔπ
πξνο ζεηξά ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, χςνπο €16,6 δηζ., ηφζν πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, φζν θαη πξνο ζηήξημε
επηιεγκέλσλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο (πγείαο, κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, αληηκεηψπηζεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, αλαβάζκηζεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ).
Ζ θα Al Mashat αλέθεξε επίζεο φηη ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν
ππνδνκψλ κεηαθνξψλ ππνινγίδεηαη ζε $5 δηζ. θαη πεξηιακβάλεη 30 ζπλνιηθά projects, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ηφζν απφ ηελ ΔΣΔπ, φζν θαη απφ άιινπο δηεζλείο
ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο (Παγθφζκηα Σξάπεδα,
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο –
EBRD), αιιά θαη κέζσ δηκεξψλ δαλείσλ κε επλντθνχο
φξνπο, απφ ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία, ε Κίλα, ε Ν. Κνξέα
θαη ε Γαιιία. χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο
ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ, θ. El Wazir,
κέξνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔΣΔπ πξνο ηνλ θιάδν
κεηαθνξψλ απνηειεί δάλεην χςνπο €240 εθαη. γηα ηελ
πινπνίεζε έξγσλ αλαθαίληζεο / αλαβάζκηζεο ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ –ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €500 εθαη.- ελψ ε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο
ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement –
AFD) αλακέλεηαη -θαηά πάζα πηζαλφηεηα- λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ηα ελ ιφγσ έξγα. Άιια έξγα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα θεθάιαηα
χςνπο €1,1 δηζ. ηεο ΔΣΔπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηξακ ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαζψο θαη
ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Abu
Qir-Αιεμάλδξεηαο.
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Αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΣΔπ πξνο ηνλ
θιάδν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο επηζήκαλε πσο απηέο
ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ηθαλψλ επηπέδσλ ξεπζηφηεηαο
πξνο ζηήξημε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη,
εκκέζσο, ηεο απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ηελ θα Al
Mashat, ε ΔΣΔπ έρεη ρνξεγήζεη ζηελ Αίγππην ζπλνιηθά
θεθάιαηα πιεζίνλ ησλ €9,7 δηζ. απφ ην έηνο 1979, ελψ ε
αμία ηνπ ηξέρνληνο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνδνηήζεσλ
ηεο ηξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε €2,3 δηζ.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ηεο δειηίν,
ζηηο 15/7 ε –εδξεχνπζα ζην Κάηξν- πνιπκεξήο αθξηθαληθή ηξάπεδα African Export-Import Bank (Afreximbank)
αλαθνίλσζε φηη έρεη δηνρεηεχζεη ζηελ Αίγππην –θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κέζσ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE)- ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $3,55 δηζ. απφ ηελ επνρή ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο παλδεκίαο ηνλ παξειζφληα Μάξηην, ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο πηζησηηθήο γξακκήο πνπ δηαζέηεη, κε ηελ
επσλπκία “Pandemic Trade Impact Mitigation Facility” (PATIMFA). Ζ Afreximbank αλαθνίλσζε εμάιινπ
φηη έρεη δηαζέζεη ρξεκαηνδνηήζεηο $300 εθαη. πξνο ηε
κεγαιχηεξε αηγππηηαθή ηξάπεδα, National Bank of Egypt
(NBE), κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κε άιιεο αθξηθαληθέο
ρψξεο, φπσο επίζεο θαη επηρνξήγεζε χςνπο $250.000 κε
αληηθείκελν ηε ζηήξημε ηνπ πγεηνλνκηθνχ θιάδνπ ηεο
Αηγχπηνπ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.
Θπκίδνπκε φηη θαηά ην πξνεγνχκελν δίκελν ηξέρνληνο
έηνπο, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ελέθξηλε
δηαδνρηθά δχν αηηήκαηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο,
θαη‟ αξράο γηα ιήςε επείγνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο
χςνπο $2,772 δηζ. κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ “rapid financing
instrument” (RFI) θαη ελ ζπλερεία γηα ιήςε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κέζσ “stand-by arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο $5,2 δηζ. Δπηπιένλ,
φπσο έρνπλ αλαθέξεη θξαηηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο θαη κε άιινπο δηεζλείο
πηζησηέο, ηφζν ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο φζν θαη
ρψξεο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ $4
δηζ.
Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζηελ παξνχζα θάζε ζε ζπλνκηιίεο
κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα κε ζθνπφ ηε ιήςε απφ απηήλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ χςνπο $200 εθαη. πξνο ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο
δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, θαζψο θαη επηβξάδπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Καΐξνπ.
Ο GAFI εγθξίλεη λέα επελδπηηθά projects ηεο ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ CBC Egypt
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ελέθξηλε ηελ πινπνίεζε 30 λέσλ
επελδπηηθψλ projects ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζανπδαξαβηθψλ
ζπκθεξφλησλ νκίινπ industrial real estate developers,
Construction Products Holding Company (CBC) Egypt
for Industrial Development, ζην πιαίζην ηεο επέθηαζεο
ηεο ηδησηηθήο επελδπηηθήο ηνπ δψλεο ζηελ πεξηνρή 6th of
October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Όπσο
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ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη δηαζέζηκεο βηνκεραληθέο γαίεο ζηελ ελ ιφγσ επελδπηηθή δψλε θαιχπηνπλ
έθηαζε πεξίπνπ 1 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ. Ζ δψλε εθηείλεηαη
ζπλνιηθά ζε 357 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα)
θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 80 επελδπηηθά projects, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ EGP2,8
δηζ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ν
επηθεθαιήο ηνπ GAFI, θ. Abdel Wahab, παξφηξπλε ηνλ
φκηιν CPC λα επηζπεχζεη ηελ έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο
ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ηα projects ησλ νπνίσλ εγθξίζεθαλ, ηδηαίηεξα δε εθείλσλ πνπ ζα παξάγνπλ ηαηξηθά εθφδηα, θάξκαθα θαη ηξφθηκα. εκεηψλεηαη φηη κε
βάζε ην αηγππηηαθφ ζεζκηθφ πιαίζην, νη επελδπηηθέο δψλεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο
λέσλ projects πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, έζησ
ζε πξνζσξηλή, εμάκελε βάζε, θαζψο θαη πξνζζήθεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ήδε ιεηηνπξγνχληα επελδπηηθά
projects.
Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηεο Agricultural Bank of
Egypt κε ην Τπ. Γεσξγίαο
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Ηνπιίνπ φηη ε
Αγξνηηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (Agricultural Bank of
Egypt – ABE) ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, θαζψο θαη ηελ πεξηθέξεηα Νέαο
Κνηιάδαο (New Valley Governorate) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε σο άλσ ηξηκεξήο ζπλεξγαζία ζηνρεχεη ζηε
κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί
ε πεξηθέξεηα New Valley ζηελ παξνχζα θάζε, ην νπνίν
βαζίδεηαη ζηελ θιαζηθή κέζνδν «πιεκκπξίδαο», ζηελ
πιένλ πεξηβαιινληηθά θηιηθή κέζνδν άξδεπζεο κέζσ
ςεθαζκνχ θαη «ζηάγδελ». Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηεο Agricultural Bank of Egypt, θ. Farouk, βάζεη ηνπ ππνγξαθέληνο πξσηνθφιινπ, ε ηξάπεδα ζα παξέρεη δάλεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πινπνίεζεο projects
εθζπγρξνληζκνχ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα
είλαη δηαζέζηκα εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ.
Σν θνηλνβνχιην ςεθίδεη ζεηξά λνκνζεηεκάησλ
ηηο 19/7 ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ (Ν.
203/1991), νη νπνίεο –κεηαμχ άιισλ- ζα επηηξέςνπλ ζην
λενζχζηαην θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν (SWF) λα αλαιακβάλεη ηελ ηδηνθηεζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο.
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, «ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο απνηειεί ε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηάο καο λα αλαβαζκίζνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, αλαδηαξζξψλνληαο εθείλεο νη νπνίεο
είλαη δεκηνγφλεο». εκεηψλεηαη φηη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζην SWF λα αλαιακβάλεη ηελ ηδηνθηεζία θξαηηθψλ
εηαηξεηψλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε πεξηνξηζκφ έσο θαη θαηά 25% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ζεηξάο εηαηξηθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
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Θπκίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε εηζήγε ζπλνιηθά ηξνπνπνηήζεηο ζε 29 άξζξα ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είραλ εγθξηζεί επί ηεο αξρήο απφ ην
θνηλνβνχιην ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα πέξαζαλ απφ ηειηθή λνκνηερληθή επεμεξγαζία απφ ην λνκηθφ
ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο (State Council). Ο νηθνλνκηθφο
Σχπνο αλέθεξε επίζεο πσο ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηε
λέα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ
αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SWF), παξέρνληαο επηζηξνθέο
απφ ην ΦΠΑ ζε εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ην SWF θαη ηα ζπγαηξηθά ππνηακεία ηνπ, θαζψο
θαη «ζσξαθίδνληαο» λνκηθά ην ηακείν θαη ηνπο
«ζπλεπελδπηέο» κε ηνπο νπνίνπο απηφ ζπλεξγάδεηαη εθάζηνηε, έλαληη ελδερφκελσλ δηθαζηηθψλ αγσγψλ.
ηηο 20/7, ε νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ ςήθηζε επίζεο,
κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ, ηε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ. Σελ ίδηα εκέξα, ην θνηλνβνχιην ςήθηζε επίζεο
ηελ πεξηθνπή ησλ εγρψξησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαηά
1% θαη 0,5% αληίζηνηρα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο κε ζθνπφ ηελ έθηαθηε ελίζρπζε ησλ
δεκνζίσλ εζφδσλ, ηα νπνία έρνπλ πιεγεί απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. Σν θνηλνβνχιην ςήθηζε αθφκε ηελ
πεξηθνπή ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζε ζπλαιιαγέο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζε
0,125% γηα μέλνπο θαη ζε 0,05% γηα ληφπηνπο επελδπηέο,
ηελ απαιιαγή ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ απφ ην ελ
ιφγσ ηέινο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ
παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ζε
ληφπηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο, ζην 5%. Όπσο αλέθεξε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε εμάιινπ
ηξνπνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία επαλαθέξεη ηε θνξνιφγεζε ησλ θαζαξψλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ζε εηήζηα βάζε, κε ζπληειεζηή 10%. εκεηψλεηαη
φηη ηνλ παξειζφληα Μάξηην, ζην πιαίζην ηνπ παθέηνπ
κέηξσλ αλαθνχθηζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε εμαγγείιεη
ε θπβέξλεζε, είρε αλαθνηλσζεί ε πεξαηηέξσ αλαζηνιή
εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ
θεξδψλ απφ κεηαβηβάζεηο ηίηισλ θαηά δχν αθφκε έηε,
έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, θαζψο επίζεο θαη ε κφληκε απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ απφ ηελ ελ ιφγσ θνξνιφγεζε.
Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηηο άξηη εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο
ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο
ην θξάηνο θαηέρεη κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 51% ζα απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ
πσιήζεηο γαηψλ ζηηο ηξάπεδεο ζην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ ηνπο πξνο απηέο απφ δαλεηζκφ. Σέινο, ην
θνηλνβνχιην ςήθηζε λνκνζεζία ε νπνία απαιιάζζεη ελ
κέξεη απφ ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη πξνζαπμήζεηο ηηο θαζπζηεξεκέλεο εμνθιήζεηο θνξνινγηθψλ νθεηιψλ.
Financial Times: ε Αίγππηνο κεηαμχ ησλ πιένλ επάισησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ
ε άξζξν ηνπο ιίγν κεηά ηα κέζα Ηνπιίνπ, νη Financial
Times πξνέβεζαλ ζηελ εθηίκεζε φηη ε Αίγππηνο, φπσο
θαη ε Εάκπηα θαη ε Γθάλα, είλαη νη πιένλ επάισηεο κεηαμχ ησλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ, απφ ηελ άπνςε ηεο
πηζαλφηεηαο αδπλακίαο πιεξσκψλ ησλ ρξεψλ ηνπο απφ
εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, εμαηηίαο ησλ πηέζεσλ πνπ έρεη αζθήζεη ε δηεζλήο παλδεκία ζηα δεκνζηνλνκηθά ηνπο κε-
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γέζε. Οη Financial Times δηαθξίλνπλ επίζεο απμεκέλν
θίλδπλν ρξενθνπίαο θαη γηα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο
ηεο Ν. Αθξηθήο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Νηγεξίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) θαη ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο
νξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη πξνβιέςεσλ, Oxford Economics, ηα νπνία επηθαινχληαη νη Financial
Times, ε Αίγππηνο θαηέρεη ηα πξσηεία κεηαμχ 20 αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
2020, κε ηελ αλαινγία ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο θαη
ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηφο ηεο πξνο ην ΑΔΠ λα
πιεζηάδεη ην 40%. Καηά ηνπο Financial Times, νη πξναλαθεξφκελεο ρψξεο ζα αλαγθαζηνχλ θαηά ηα ακέζσο
επφκελα ρξφληα λα επηιέμνπλ κεηαμχ δξαζηηθψλ κεηψζεσλ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ηνπο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ
ρξεψλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη εμαηξεηηθά απμεκέλεο –
ιφγσ ηεο παλδεκίαο- ηξέρνπζεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο
θαιχπηνληαη απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπο ειιεηκκάησλ.
Πεξαηηέξσ ραιάξσζε ησλ κέηξσλ θαηά παλδεκίαο
πξηλ ηηο αξγίεο ηνπ Eid Al-Adha
Λίγν κεηά ηα κέζα Ηνπιίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ζεηξά κέηξσλ πξφζζεηεο ραιάξσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ είραλ ιεθζεί ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ
θαηά ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ, επηηξέπνληαο ζε εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο λα παξαηείλνπλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο έσο ηα κεζάλπρηα (αληί 10 κκ πξνεγνπκέλσο),
θαζψο θαη λα απμήζνπλ ηε κέγηζηε ρξήζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο ζε 50% (έλαληη 25% πξνεγνπκέλσο). Δπηπιένλ, ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα θαηαζηήκαηα επηηξέπεηαη
πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ έσο ηηο 10 κκ (αληί 9 κκ πξνεγνπκέλσο). Ζ θπβέξλεζε απνθάζηζε επίζεο, ζχκθσλα κε
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, λα επηηξέςεη άκεζα ηελ επαλέλαξμε δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ, δηαζθέςεσλ θαη παξφκνησλ εθδειψζεσλ έσο 50 αηφκσλ ζε αίζνπζεο δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 αηφκσλ, ελψ πξνεηνηκάδεηαη
λα επηηξέςεη ηελ επαλέλαξμε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο εθδειψζεσλ απφ ηνλ πξνζερή
Οθηψβξην.
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch δηαηεξεί ην αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ
ηηο 27/7, ν δηεζλήο νίθνο Fitch δηαηήξεζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξένπο
ηεο Αηγχπηνπ ζε μέλν λφκηζκα, ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε
ζηαζεξή πξννπηηθή. Ο νίθνο Fitch επηζήκαλε φηη «νη
πξφζθαηα πινπνηεζείζεο δεκνζηνλνκηθέο θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζπλερίζεη ην κεηαξξπζκηζηηθφ ηεο πξφγξακκα,
θαζψο θαη ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσλ
απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο θαη δηεζλείο πεγέο πξνο ζηήξημε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ επηπηψζεσλ ηεο
παλδεκίαο, απνηέιεζαλ ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο
πνπ ζπληέιεζαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο
Αηγχπηνπ». Ωζηφζν, θαηά ηνλ νίθν Fitch, θπξίαξρνπο
πξνβιεκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο απνηεινχλ ην κέγεζνο ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ε πςειή αλαινγία δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ, θαζψο θαη ην ζρεηηθά αλεπαξθέο
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επίπεδν δηαθπβέξλεζεο.
Ζ Fitch πξνβιέπεη φηη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ν
ξπζκφο αλάπηπμεο ζα αλέιζεη ζε 2,5%, ελψ θαηά ην έηνο
2021/22 ζα επαλαθάκςεη, αλεξρφκελνο ζε 5,5%, εληζρπκέλνο απφ ηελ –πξνζδνθψκελε- αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ησλ θιάδσλ βηνκεραλίαο θαη ελέξγεηαο,
αιιά θαη απφ ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Ζ Fitch εθηηκά φηη ν κέζνο πιεζσξηζκφο
θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζα αλέιζεη ζε 6%, ελψ θαηά ην
2021 ζα απμεζεί ζε 7,5%. Ο νίθνο Fitch εθηηκά φηη ην
αηγππηηαθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζα απμεζεί ζε 9,5% ηνπ ΑΔΠ, ελψ παξάιιεια ζα επηηεπρζεί πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,4% ηνπ ΑΔΠ.
Θπκίδνπκε φηη ε πιένλ πξφζθαηε πξνεγνχκελε αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ νίθν Fitch
έγηλε ην Μάξηην 2019 (ζην επίπεδν “Β+”).
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα επηκεθχλεη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο επλντθψλ δαλείσλ απφ ηνπξηζηηθέο κνλάδεο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ,
ζε πξφζθαηε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο πξνο ηηο εγρψξηεο
ηξάπεδεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) παξέηεηλε ζηα ηξία έηε –ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πεξηφδνπ ράξηηνο
δηάξθεηαο ελφο έηνπο- ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη επηρεηξήζεηο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ (μελνδνρεία, ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, εζηηαηφξηα θαη εηαηξείεο ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθψλ
κεηαθνξψλ), ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνρήο
δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο πξνο απηέο, ην νπνίν είρε
ηεζεί ζε εθαξκνγή ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, κε ζθνπφ ηελ
αλαθνχθηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ απφ ηηο αξλεηηθέο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. εκεηψλεηαη φηη
αξρηθά, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε πξνβιέςεη δάλεηα κε
πεξίνδν απνπιεξσκήο δηάξθεηαο κφλν δχν εηψλ –θαη
εμάκελε πεξίνδν ράξηηνο- κε επηηφθην 8% -ην νπνίν ζην
ηέινο Απξηιίνπ κεηψζεθε ζε 5%- γηα ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαιχςνπλ δαπάλεο ηνπο
κηζζνδνζίαο, ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο / αλαθαίληζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.
Κεθάιαηα χςνπο EGP181 δηζ. ζε ρξεκαηνδνηήζεηο
πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
(ΜΔΝΑ) ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ
έρνπλ δηαηεζεί ππφ κνξθή ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη Μαξηίνπ 2020 αλέξρεηαη ζε
EGP181 δηζ. Καηά ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, εμ απηψλ, θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP97,5 δηζ. δηαηέζεθαλ ζε
107.000 κηθξέο επηρεηξήζεηο, θεθάιαηα χςνπο EGP57,3
δηζ. δηαηέζεθαλ ζε 8.000 κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο
θαη θεθάιαηα χςνπο EGP26,2 δηζ. δηαηέζεθαλ ζε
930.000 κηθξνεπηρεηξήζεηο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο.
εκεηψλεηαη φηη ε πξσηνβνπιία παξνρήο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε επλντθνχο φξνπο –επηδνηνχκελν, απνθιηκαθνχκελν επηηφθην
ηεο ηάμεσο ηνπ 5%- μεθίλεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηνλ Ηαλνπάξην 2016, θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ
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Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi.
ηα 13,5 εθαηνκκχξηα νη εγρψξηνη ρξήζηεο
«ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ» ην Μάην 2020
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο εζληθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ (NTRA), σο ην
ηέινο Μαΐνπ 2020 ν αξηζκφο ρξεζηψλ «ειεθηξνληθψλ
πνξηνθνιηψλ» ζε θηλεηέο ζπζθεπέο ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 13 εθαηνκκχξηα άηνκα. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ
εθαξκνγή ρξεζηκεχεη ζηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, πιεξσκψλ, θαζψο θαη κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ
πνζψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία. Σα ζηνηρεία ηεο NTRA
έδεημαλ επίζεο φηη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο θηλεηψλ
«ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ» ζηελ Αίγππην δηελέξγεζαλ ζπλνιηθά 4,8 εθαη. ζπλαιιαγέο ζε κεληαία βάζε,
ζην ηέινο Μαΐνπ 2020, κε πιένλ δεκνθηιείο ζπλαιιαγέο
εθείλεο θαηάζεζεο θαη αλάιεςεο κεηξεηψλ, θαζψο θαη
κεηαθνξάο πνζψλ ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο. Πην αλαιπηηθά, νη θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο αληηζηνηρνχζαλ ζε
35% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηελεξγεζεηζψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ «ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ», ελψ νη κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε πνζνζηφ 33% ηνπ ζπλφινπ
ησλ αληίζηνηρσλ κεληαίσλ ζπλαιιαγψλ θαη νη θνξηίζεηο
ρξεκαηηθψλ ππνινίπσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο αληηπξνζψπεπαλ ην 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζπλαιιαγψλ κέζσ «ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ». χκθσλα κε ηελ NTRA, ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
Αηγππηίσλ ρξεζηψλ βξίζθεηαη ζηηο πεξηθέξεηεο Καΐξνπ,
Γθίδα, Αιεμάλδξεηαο, Dakahlia θαη Sharqiya, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ αλήθεη ζηελ ειηαθή νκάδα 26 έσο
50 εηψλ. Απφ πιεπξάο κεξηδίσλ εηαηξεηψλ, ε Vodafone
Egypt αληηπξνζψπεπε ην 62,7% ησλ αηγππηηαθψλ
«ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ» ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (θαη
ην 86,5% ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ), αθνινπζνχκελε
απφ ηελ Orange Egypt κε κεξίδην 25% (θαη 8,5% ησλ
ζπλαιιαγψλ), ηελ Etisalat Misr κε κεξίδην 12% (θαη
4,5% ησλ ζπλαιιαγψλ) θαη ηε WE κε κεξίδην 0,3% (θαη
0,5% ησλ ζπλαιιαγψλ).
Όπσο ζεκείσζε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε NTRA
έρεη ζεζπίζεη ζεηξά θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο «ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ» ζηελ Αίγππην, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ ηελ ειεχζεξε εγγξαθή απηψλ, θαζψο θαη ηελ
αχμεζε ησλ νξίσλ ζπλαιιαγψλ.
Σν αηγππηηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνζρσξεί ζην
δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθψλ IBAN
Απφ ην ηέινο Ηνπλίνπ ην αηγππηηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα δηεζλψλ θσδηθψλ
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (IBAN), κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ επηθνηλσληψλ ζε φ,ηη αθνξά ηε
δηελέξγεηα δηαζπλνξηαθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ.
χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη αηγππηηαθνί θσδηθνί ΗΒΑΝ ζπλίζηαληαη ζε 29 αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο, εθ ησλ νπνίσλ 2 απνηεινχλ ηνλ θσδηθφ ρψξαο, 2 απνηεινχλ ηνλ θσδηθφ ειέγρνπ θαη νη ππφινηπνη απνηεινχλ ηνλ θσδηθφ ηξάπεδαο, ηξαπεδηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο θαη εγρψξηνπ ινγαξηαζκνχ,. εκεηψλεηαη
φηη ηνλ πεξαζκέλν Μάην ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
(CBE) είρε αλαθνηλψζεη ηελ εγγξαθή ηεο ζην δηεζλή νξγαληζκφ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Finan-
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cial Telecommunication) πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσδηθψλ ΗΒΑΝ ζηελ
Αίγππην, ε νπνία απνηειεί ηελ 77ε ρψξα ζε παγθφζκην
επίπεδν πνπ πηνζεηεί ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Πξνηνχ ηεζεί
ζε εθαξκνγή ζηελ Αίγππην ην λέν ζχζηεκα, ε CBE δηνξγάλσζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ πξνο ζηειέρε φισλ ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ, ελψ εμέδσζε εθαξκνζηηθέο εγθπθιίνπο
πξνο φιεο ηηο ηξάπεδεο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο εηδνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθθίλεζε ρξήζεο ησλ
θσδηθψλ ΗΒΑΝ.
Ο βξεηαληθφο αλαπηπμηαθφο νξγαληζκφο CDC παξέρεη
ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ηξάπεδα CIB
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ παξνρή απφ ην βξεηαληθφ θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ CDC πξνο ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, Commercial International Bank (CIB), ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ χςνπο
$100 εθαη. ππφ κνξθή δαλεηαθψλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ (“Tier 2 capital financing”), κε ζθνπφ ηε ζηήξημε
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ projects αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. εκεηψλεηαη φηη
ηα ελ ιφγσ δαλεηαθά θεθάιαηα εθηακηεχζεθαλ απφ ηνλ
νξγαληζκφ CDC ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξάςεη κε ηελ Commercial International Bank ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2020, ζην πιαίζην ηεο
επελδπηηθήο ζπλφδνπ θνξπθήο κεηαμχ Βξεηαλίαο θαη
αθξηθαληθψλ θξαηψλ (“UK-Africa Investment Summit”)
πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Λνλδίλν. ε ζρεηηθή αλαθνίλσζή
ηεο, ε δηνίθεζε ηεο CIB δήισζε φηη ε ρξεκαηνδνηηθή
ζηήξημε απφ ηνλ φκηιν CDC εκπίπηεη ζην πιαίζην ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ηξάπεδαο γηα ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο βάζεο θαη έξρεηαη επηπξνζζέησο
δχν αθφκε αληίζηνηρσλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ απφ
ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηελ
International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, χςνπο $100 εθαη. εθάζηε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο IFC πξνο
ηελ Commercial International Bank ρνξεγήζεθε επίζεο
πνιχ πξφζθαηα θαη ππήξμε ε πξψηε ηέηνηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νκίινπ πξνο ρψξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μ.
Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο απφ ηελ εηδηθή („fast-track”)
πηζησηηθή γξακκή –ζπλνιηθνχ χςνπο $8 δηζ.- πνπ δηαζέηεη ε IFC κε ζθνπφ ηελ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ σο άλσ
θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο IFC έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηε
κεγάιε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ λα αλαβαζκίζεη
ην επίπεδν ηεο ζηήξημήο ηεο πξνο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα πειάηεο ηεο, ησλ νπνίσλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ξνέο έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ παλδεκία.
Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ έρεη δεζκεχζεη ε IFC γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2005 αλέξρνληαη ζε
$4 δηζ., θαζηζηψληαο ηε ρψξα σο ρξεκαηνδνηηθφ ζηφρν
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζην ρψξν Μ. Αλαηνιήο & Β.
Αθξηθήο.
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Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο λένπ επελδπηηθνχ ηακείνπ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπιίνπ, ε
ηηαιηθή θίξκα δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Azimut εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία λένπ επελδπηηθνχ ηακείνπ
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε ηελ επσλπκία AZ EquityEgypt, ην νπνίν ζα εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν θαη ζα
επελδχζεη ζε αηγππηηαθά ακνηβαία θεθάιαηα. Όπσο είρε
δειψζεη παιαηφηεξα ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ λένπ
ηακείνπ θ. Aboul Saad, ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ ηακείν
μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ίδην θεθάιαην χςνπο $10
εθαη., κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ππφ ηε δηαρείξηζή ηνπ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ χςνπο $50 εθαη. ζε
πξψηε θάζε, επελδχνληαο ζε ραξηνθπιάθην απνηεινχκελν απφ 20 έσο 30 ηζρπξέο αηγππηηαθέο κεηνρέο. Όπσο
ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην λέν ελ ιφγσ επελδπηηθφ ηακείν ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζηνρεχεη λα πξνζειθχζεη ηφζν Αηγχπηηνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη επελδπηέο απφ ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, αιιά
θαη Δπξσπαίνπο επελδπηέο. χκθσλα κε ηνλ θ. Aboul
Saad, «ε εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ έξρεηαη ηε
ζηηγκή πνπ νη πινπνηεζείζεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ Αίγππην έλαλ απφ ηνπο πιένλ
ειθπζηηθνχο επελδπηηθνχο πξννξηζκνχο κεηαμχ ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ».
ε EGP69 δηζ. ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή πξσηνβνπιία χςνπο EGP100
δηζ. ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα πεγέο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο πξσηνβνπιίαο
ηεο, ζπλνιηθνχ χςνπο EGP100 δηζ. γηα ηε βηνκεραλία –
φπσο είρε αξρηθά αλαθνηλσζεί ην Γεθέκβξην 2019- αιιά
θαη γηα ηε γεσξγία θαη ηηο θαηαζθεπέο -πνπ πξνζηέζεθαλ
αξγφηεξα, κε ηελ έιεπζε ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην- αλέξρνληαλ ζην επίπεδν ησλ EGP69
δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, νη ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεηο δηνρεηεχζεθαλ πξνο πεξίπνπ 4.291
επηρεηξήζεηο, ελψ κφλνλ θαηά ηελ εβδνκάδα 18 έσο 25
Ηνπλίνπ ρνξεγήζεθαλ ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο EGP8,6
δηζ. Σν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαλεηαθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επηηφθην 8% πξνο επηρεηξήζεηο ησλ
αλσηέξσ θιάδσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ελ
ιφγσ πξσηνβνπιίαο ηεο CBE, ζπγθεθξηκέλα πνζνζηφ
96,6% ή πνζφλ EGP66,5 δηζ., αθνξνχζε αγνξέο πξψησλ
πιψλ γηα ηελ παξαγσγή. Σν ππφινηπν (3,4% ήηνη EGP2,3
δηζ.) αθνξνχζε αγνξέο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
δαπάλεο επέθηαζεο ησλ γξακκψλ παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ίδηεο σο άλσ πεγέο αλέθεξαλ φηη πέληε θιάδνη απνξξφθεζαλ κεξίδην πεξίπνπ 60% -ήηνη EGP41 δηζ.
- των σσνολικών πιστώσεων ποσ τορηγήθηκαν μέσω της
πξσηνβνπιίαο, πην ζπγθεθξηκέλα ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ
& πνηψλ, ε ραιπβνπξγία, ε αγξνβηνκεραλία, ε βηνκεραλία πιαζηηθψλ, θαζψο θαη ν θιάδνο ραξηηνχ, εθηππψζεσλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Δπηπιένλ, πέληε ηξάπεδεο
δηνρέηεπζαλ πνζνζηφ πεξίπνπ 53% -ή EGP36 δηζ.- ησλ
ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηνπο ππφ ζηήξημε θιάδνπο, πην ζπγθεθξηκέλα νη National Bank of Egypt
(NBE), Banque Misr, QNB Alahli, Export Development
Bank of Egypt (EBE Bank) θαη Commercial International
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παξαηεξνχκελε ηάζε εηζξνψλ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Αίγππην, απφ δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο θαη
Κχκα επαλαγνξψλ κεηνρψλ απφ εηαηξείεο εηζεγκέλεο επελδπηηθά ηακεία.
ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε ζηηο αξρέο Υξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα
Ηνπιίνπ φηη, απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, κε ηηο ζπλζήθεο ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο
αλαηαξαρήο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία ζηηο δη- ηηο 12/7, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ζεκαληηθφο αξηζκφο εηζεγκέλσλ θήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεεηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ πξνβαίλνπλ ζε ζε επεμεξγάδεηαη λέν παθέην κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ηφλσεπαλαγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ. Ζ ελ ιφγσ ηάζε παξαηεξή- ζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ
ζεθε αξρηθά ιφγσ ησλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ ρακειψλ επη- κέηξσλ, ε θα El-Saeed αλέθεξε ζπκθσλίεο ηεο θπβέξλεπέδσλ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκά- ζεο κε παξαγσγνχο θαη εκπφξνπο πξνθεηκέλνπ απηνί λα
ηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ θαη ηεο ζπλαθνχο πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο έσο 20% ζε αγνξέο θαηαλαισηηπηψζεο –ηνλ παξειζφληα Μάξηην- ηνπ θεληξηθνχ δείθηε θψλ πξντφλησλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη θάηνρνη θαξηψλ ζίηη(EGX30) ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 31/2 ζεο ζα δχλαληαη λα επσθειεζνχλ πξφζζεησλ εθπηψζεσλ
εηψλ, ελψ ε ζπλέρηζή ηεο επλνήζεθε θαη απφ πξφζθαηε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζε αγνξέο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφαπφθαζε ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκη- λησλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τζηηθήο Αξρήο (FRA) λα απινπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα πνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη
ηελ επαλαγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξεί- λα δηαζέζεη θνλδχιηα χςνπο EGP2 δηζ. ζε εηδηθφ ηακείν
εο.
ην νπνίν ζα παξάζρεη εγγπήζεηο γηα θαηαλαισηηθά θαη
Καηά ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, πάλσ απφ 20 ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηξάπεδεο ή εηαηεηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ξείεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ζε κία πξνζπάζεηα ηφλσζεο
έρνπλ πξνβεί ζε επαλαγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ ηνπο, ζε κε- ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πνπ έρεη δερζεί πιήγκα απφ ηηο
ξίδηα ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε κεηνρψλ ηνπο πνπ θπκαί- αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. Μέξνο
λνληαη κεηαμχ 0,5% θαη 2,5%, απφ ηελ επνρή πνπ ε FRA ησλ ελ ιφγσ εγγπήζεσλ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
αλαθνίλσζε ηελ απινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ρακειφηνθεο ρξεκαηνδνηήζεηο
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη εηζεγκέλεο εηαηξεί- πξνο ηδηνθηήηεο ηδησηηθψλ νρεκάησλ καδηθήο κεηαθνξάο
εο πνπ πξνβαίλνπλ ζε επαλαγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ ζηελ θαη ΗΥ απηνθηλήησλ ψζηε απηνί λα αλαβαζκίζνπλ ηα ννπζία «επαλεπελδχνπλ» ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζε κία πεξίνδν ρήκαηά ηνπο ζε ηχπνπ λέαο ηερλνινγίαο, δηηηήο ρξήζεο
πνπ ζεσξνχλ φηη ε αγνξαία αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο είλαη πγξψλ θαπζίκσλ θαη αεξίνπ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ
ππνεθηηκεκέλε. Όπσο έρνπλ επηζεκάλεη έγθπξνη εγρψξη- Σχπν, νη σο άλσ ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο θπνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη βέξλεζεο αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ πξνο ην ηέινο
πξνθαιέζεη ε δηεζλήο παλδεκία έρεη απφ ηηο αξρέο ηνπ Ηνπιίνπ.
ηξέρνληνο έηνπο νδεγήζεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα
ησλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζην λα απν- Ξεθηλά ε πινπνίεζε θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα
ιέζνπλ ζεκαληηθφηαην κέξνο ηεο αμίαο ηνπο ζηε ρξεκα- ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο
ηαγνξά. Ζ σο άλσ θαηαγξαθφκελε ηάζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηηο 26/7 μεθίλεζε, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσΥξεκαηηζηεξίνπ έξρεηαη κάιινλ ζε αληίζεζε κε ηελ αλν- ζέλ, ε πινπνίεζε ηνπ πξφζθαηα εμαγγειζέληνο πξνγξάκδηθή ηάζε ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιά καηνο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο,
δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα απφ ην μεθίλεκα ηεο παλδεκίαο, δηα ηεο αχμεζήο ηεο θαηά πεξίπνπ EGP125 δηζ. Όπσο
παξά κάιηζηα ηε γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη εγρψξηνη θαηααλαθνξηθά κε ηε θεηηλή πνξεία ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ λαισηέο ζα δχλαληαη πιένλ λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο
αγαζψλ επηιεγκέλσλ θαηεγνξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο.
εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο EGX30 ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ελδπκάησλ,
Αηγχπηνπ αθνινχζεζε θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ Ηνπιίνπ δεξκάηηλσλ πξντφλησλ θαη επίπισλ, κέζσ εηδηθά δηακνξγεληθά αλνδηθή ηάζε, θζάλνληαο έσο ηηο 11.128 κνλάδεο θσκέλεο θπβεξλεηηθήο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. Καηά
ζηηο 8/7, θιείλνληαο σζηφζν αξθεηά ρακειφηεξα, ζηηο ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα αγαζά πνπ ζα παξαγγέιιν10.617 κνλάδεο ζηηο 15/7. ηε ζπλέρεηα, ν δείθηεο αθν- ληαη ζα είλαη δηαζέζηκα απζεκεξφλ ζε ιηαλεκπνξηθά θαινχζεζε πνξεία κε δηαθπκάλζεηο, γηα λα θιείζεη ζηηο ηαζηήκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα,
πξνζθεξφκελα ζε εθπησηηθέο ηηκέο. Ο νηθνλνκηθφο Σχ29/7 ζηηο 10.599 κνλάδεο.
πνο αλέθεξε φηη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
Πνξεία αλαηίκεζεο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ πεξίπνπ 1.200 εγρψξηνη παξαγσγνί θαη έκπνξνη ζπκκεηέδνιιαξίνπ
ρνπλ ζε απηφ, πξνζθέξνληαο εθπηψζεηο ζε πεξίπνπ 4.200
Απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ παξαηεξήζεθε ηάζε αλαηίκεζεο πξντφληα. Δπηπξνζζέησο, ζηα λνηθνθπξηά ηα νπνία είλαη
ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, κε ηε ζρεηηθή εγγεγξακκέλα ζην θξαηηθφ πξφγξακκα επηδνκάησλ ζίηηηζνηηκία λα πέθηεη θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 16 ιηξψλ ζεο, ζα ρνξεγεζεί πξφζζεην πεξηζψξην αγνξαζηηθήο δχαλά δνιιάξην ζηηο 6/7 θαη λα δηαηεξείηαη έσο ην ηέινο λακεο, έσο θαη EGP1.000 αλά λνηθνθπξηφ (ή EGP200
Ηνπιίνπ ζηαζεξά θάησ απφ ην ελ ιφγσ θαηψθιη, αλεξρφ- αλά κέινο), κε ζηφρν απηά λα επσθειεζνχλ απφ ην πξφκελε ζε 15,916 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 29/7. χκθσλα γξακκα ηφλσζεο ηεο θαηαλάισζεο.
κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ιίξαο
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ νθείιεηαη ζηελ πνιχ πξνζθάησο
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Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά εγρψξηεο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ην άξηη εγθαηληαζζέλ πξφγξακκα ηφλσζεο ηεο θαηαλάισζεο εθηηκάηαη πσο ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ έσο
ηηο αξρέο ηνπ 2021, ή αθφκε θαη πεξηζζφηεξν, εθ‟ φζνλ
θξηζεί επηηπρεκέλν.
Σξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ ηίηισλ
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ φηη ν
Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θχξσζε ην λφκν ππ‟ αξηζ.
143/2020, δηα ηνπ νπνίνπ εηζήρζεζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε
λνκνζεζία πεξί θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ ηίηισλ. Οη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Αηγχπηνπ (CBE) ηε ζχζηαζε εηαηξείαο εηδηθεπκέλεο
ζηελ εθθαζάξηζε, απνζεκαηνπνίεζε θαη εγγξαθή ησλ
θξαηηθψλ ηίηισλ, ήηνη εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηελέξγεηα
ζπλαιιαγψλ ρξενγξάθσλ. Ζ αλαζεσξεκέλε λνκνζεζία
πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ θξαηηθψλ ηίηισλ πνπ έρνπλ απνζεκαηνπνηεζεί ζε πθηζηάκελα απνζεηήξηα ηίηισλ ζηε λέα εηαηξεία πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε
CBE, εληφο δηαζηήκαηνο 6 κελψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ζθνπφ
ηε δεκηνπξγία λένπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ θξαηηθψλ
ηίηισλ απνηειεί κία εθ ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα
ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ
ζηνπο ηίηινπο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην δηεζλέο θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο, Euroclear, κε ην
νπνίν ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθέο
ζπκθσλίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019.
Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο
ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ (CBE), ε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε
ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην απμήζεθε
θαηά EGP255,38 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ 2020,
αλεξρφκελε ζε EGP6,421 ηξηζ. έλαληη EGP6,166 ηξηζ. ην
Μάξηην. χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αλεξρφηαλ ηνλ Απξίιην 2020 ζε EGP4,518 ηξηζ. έλαληη
EGP4,426 ηξηζ. ην Μάξηην. Οη ρνξεγήζεηο ηνπ εγρψξηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα αλέξρνληαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ 2020
ζε EGP2,112 ηξηζ., απμεκέλεο ζπλνιηθά θαηά 13,9%
θαηά ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ 2019-Απξηιίνπ 2020. Καηά ηα
ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο
Απξηιίνπ 2020 ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είρε απνξξνθήζεη ην 59,4% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ
πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αλαιπηηθφηεξα,
ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο απνξξφθεζε ην 31,6% ησλ
ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν ηνκέαο ππεξεζηψλ ην 25,9% απηψλ, ν θιάδνο εκπνξίνπ ην
10,7%, ν αγξνηηθφο ηνκέαο ην 2% θαη νη ινηπνί ηνκείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, αληηπξνζψπεπζαλ ην 29,8% ησλ ρνξεγεζεηζψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ.
Σέινο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαηέγξαςε ηελ αμία ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ εηο ρείξαο
μέλσλ επελδπηψλ ην Μάην 2020 ζε EGP111,481 δηζ.,
πεξαηηέξσ κεησκέλε έλαληη επηπέδνπ EGP119,1 δηζ. ηνλ
Απξίιην 2020.
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Αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ην 1ν ηξίκελν 2020
Σν ζσξεπηηθφ χςνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ
Αίγππην ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ζηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θζάλνληαο ην
επίπεδν ησλ EGP17,87 δηζ. (πεξίπνπ $1,12 δηζ.), ελψ νη
απνδέθηεο ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεσλ αλέξρνληαη ζε
3,2 εθαη. άηνκα, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο
αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο
(Financial Regulatory Authority – FRA). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο FRA, νη κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο αλήιζαλ ζε EGP9,3
δηζ. θαηά ην πξψην ηξίκελν 2020 θαη θαηεπζχλζεθαλ
πξνο 1,19 εθαη. απνδέθηεο, ελψ νη κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο απφ νξγαληζκνχο ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» αλήιζαλ ζε EGP8,57 δηζ. θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο 2
εθαη. απνδέθηεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο FRA, ζηε
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν αξηζκφο ησλ νληνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ αλέξρεηαη ζε 969, δηαζέηνπζεο
ζπλνιηθά 1.618 ππνθαηαζηήκαηα αλά ηελ αηγππηηαθή
επηθξάηεηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηαζηεκάησλ πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο κηθξνρξεκαηνδφηεζεο αλεξρφηαλ
ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020 ζε 2.587, έλαληη
2.087 θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019. Δπηπιένλ,
ηα ζηνηρεία ηεο FRA δείρλνπλ φηη θαηά ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρνξεγεζεηζψλ
λαλνρξεκαηνδνηήζεσλ αλήιζε ζε EGP577,3 εθαη., κε
ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ λα θαηεπζχλεηαη ηνλ θιάδν
γεσξγίαο (κεξίδην 46%), ν νπνίνο αθνινπζείηαη απφ ηνπο
θιάδνπο εκπνξίνπ (κεξίδην 31,4%) θαη ππεξεζηψλ
(κεξίδην 22,4%).
Διαθξφηεξε ε πηψζε ησλ μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε
ηίηινπο αηγππηηαθνχ ρξένπο ην Μάην – αλαζηξνθή
ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνλ Ηνχλην
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη ηνπνζεηήζεηο μέλσλ επελδπηψλ ζε ηίηινπο θξαηηθνχ αηγππηηαθνχ ρξένπο θαηέγξαςαλ ην Μάην
2020 ειαθξά πεξαηηέξσ πηψζε ζηα $7 δηζ., έλαληη $7,4
δηζ. ηνλ Απξίιην. χκθσλα δε κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ελ
ζπλερεία, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ, ε –απφ ην Μάξηην
ζεκεησζείζα- πησηηθή ηάζε αλαζηξάθεθε πιήξσο, κε ηηο
μέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα λα
απμάλνληαη εθ λένπ θαη λα αλέξρνληαη ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε $10,6 δηζ., ελψ θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ
Ηνπιίνπ θαηαγξάθεθαλ πξφζζεηεο επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθνχο ηίηινπο, ηεο ηάμεσο ησλ $3 δηζ. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηελ Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, νη μέλνη επελδπηέο είραλ πσιήζεη αηγππηηαθνχο ηίηινπο πνπ θαηείραλ, αμίαο $10,4 δηζ. ην Μάξηην
θαη $2,4 δηζ. ηνλ Απξίιην, ζην πιαίζην γεληθφηεξεο δηεζλνχο ηάζεο εθπνίεζεο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ εμαηηίαο ηεο αλεζπρίαο πνπ πξνθάιεζε ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο. Όπσο εμάιινπ αλέθεξαλ
δηεζλή νηθνλνκηθά εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ, ηφζν ζε εγρψξην λφκηζκα φζν θαη ζε δνιιάξην πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ
θνξπθαίσλ απνδφζεσλ αληίζηνηρσλ νκνιφγσλ απφ 25
αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο.
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Ο φκηινο Sarwa εηνηκάδεη ηε δεχηεξε ζηα αηγππηηαθά
ρξνληθά εηαηξηθή έθδνζε “sukuk”
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ηνπιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ν αηγππηηαθφο φκηινο θαηαλαισηηθήο πίζηεο
Sarwa Capital, βξίζθεηαη ζην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο
δεχηεξεο ζηα αηγππηηαθά ρξνληθά έθδνζεο εηαηξηθνχ ηζιακηθνχ νκνιφγνπ “sukuk”, αμίαο EGP2,5 δηζ., έπεηηα
απφ ηελ πξψηε αληίζηνηρε έθδνζε ζηελ νπνία είρε πξνβεί ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ν κεγάινο φκηινο real estate
developers Talaat Moustafa (TMG), αμίαο EGP2 δηζ. Σα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε Sarwa Capital θαηέζεζε ζηελ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή
Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) πξνο
έγθξηζε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (prospectus) ηεο έθδνζεο,
ελψ παξάιιεια δηεθπεξαηψλεη ηηο ππφινηπεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη
ηα εηαηξηθά νκφινγα “sukuk” ηεο Sarwa Capital έρνπλ
δηάξθεηα 7 εηψλ, κε ηελ πεξίνδν σξίκαλζήο ηνπο λα ιήγεη ην 2027, ελψ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ ζηε ρξεκαηαγνξά 1 κε 11/2 κήλα κεηά ην ηέινο ηεο αξγίαο Eid AlAdha, ζην ηέινο Ηνπιίνπ.
Ζ FRA εγθξίλεη ηελ εηαηξηθή πξνζθνξά νκνιφγσλ
απφ ηε NUCA
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε
αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή
(Financial Regulatory Authority – FRA) ελέθξηλε ηελ
έθδνζε ηηηινπνηεκέλσλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμίαο
EGP10 δηζ. απφ ηελ Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ
(NUCA). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ
ιφγσ έθδνζε, ε νπνία νινθιεξψζεθε πξνο ην ηέινο Ηνπιίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο δφζεηο, κε ηελ πξψηε
λα απνηειείηαη απφ νκφινγα ηξηεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο
EGP2,6 δηζ., ηε δεχηεξε απφ νκφινγα πεληαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο EGP6,2 δηζ. θαη ηελ ηξίηε απφ νκφινγα επηαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο EGP1,2 δηζ. Όπσο αλέθεξε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηελ έθδνζε δηαρεηξίζηεθαλ ε National Bank of Egypt (NBE), ε Commercial International
Bank (CIB), ε Arab African International Bank θαη ε
Housing & Development Bank. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ εμάιινπ φηη ηα εηαηξηθά νκφινγα ηεο
NUCA εμαζθαιίδνληαη κε απαηηήζεηο έλαληη real estate
developers ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή
Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) αλαθνίλσζε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηελ νκνινγηαθή
έθδνζε ηεο NUCA, δηα ηεο επέλδπζεο ζε απηήλ θεθαιαίσλ χςνπο EGP1,5 δηζ., ελψ ζηελ αγνξά νκνιφγσλ ηεο
NUCA ζπκκεηείραλ επίζεο νη ηξάπεδεο Qatar National
Bank, Attijariwafa θαη Suez Canal Bank. Ο νηθνλνκηθφο
Σχπνο αλέθεξε φηη ηα έζνδα απφ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ
ηεο NUCA ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο αλάπηπμεο λέσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έξγσλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζηε
λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ.
Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ζηα κέζα Ηνπιίνπ φηη ν κεγάινο εγρψξηνο επελδπηηθφο φκηινο Raya Holding νινθιήξσζε
ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηηινπνηεκέλσλ νκνινγηψλ αμίαο
EGP562 εθαη., πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο δφζεηο (εμάκελεο, ελλεάκελεο, δσδεθάκελεο θαη ηξηεηνχο
δηάξθεηαο), κε κέζε ζηαζκηζκέλε απφδνζε ηεο ηάμεσο
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ηνπ 10,78%, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εηαηξηθνχ
ρξένπο ηνπ νκίινπ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη
σο άλσ νκνινγίεο εμαζθαιίδνληαη κε απαηηήζεηο απφ 124
ρηι. θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη κηθξνδάλεηα γηα επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη ηξεηο ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ
Raya.
Γεκνζηεχκαηα πεξί πξνεηνηκαζίαο εθδφζεσλ θξαηηθψλ “sukuk” θαη «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηηο νπνίεο επηθαιέζηεθε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο παξζεληθήο έθδνζεο θξαηηθψλ «πξάζηλσλ»
νκνιφγσλ αμίαο $500 εθαη., έρνληαο ήδε επηιέμεη –
λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο- ηέζζεξηο ηξάπεδεο γηα
λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε θαη ηελ πψιεζε ησλ νκνιφγσλ. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο
Credit Agricole, Citibank, Deutsche Bank θαη HSBC.
Δπηπιένλ, νη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε θπβέξλεζε πεξηκέλεη ηηο απαξαίηεηεο ηειηθέο εγθξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα
μεθηλήζεη ζχληνκα ηε δηάζεζε θξαηηθψλ ηζιακηθψλ νκνιφγσλ “sukuk”. Οη πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
επηζήκαλαλ επίζεο φηη ε θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη
λα πξνβεί ζηε δηάζεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξην
ή επξψ ζπλνιηθήο αμίαο €7 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζε ζπλέρεηα ηεο εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε δνιιάξην, ηζηνξηθά
πςειήο αμίαο $5 δηζ., ηνλ πεξαζκέλν Μάην. Όπσο ζπκπιήξσζαλ νη αλσηέξσ πεγέο, ε πξνγξακκαηηδφκελε
έθδνζε «πξάζηλσλ» θαη “sukuk” νκνιφγσλ εληάζζεηαη
ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο θπβέξλεζεο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ δαλεηζκνχ ηεο, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηνπ ρξένπο -κε έκθαζε ζηελ έθδνζε
καθξνπξφζεζκσλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ- θαζψο θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κειινληηθήο ρξενθνπίαο.
Σξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ
αθξηθαληθψλ
χκθσλα κε θαηάηαμε δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
πνπ εθπνλεί ζε εηήζηα βάζε ε θιαδηθή έθδνζε the Banker -«αδειθή» ησλ Financial Times- θαη έρεη ηίηιν “Top
1000 World Banks”, νη ηξεηο κεγαιχηεξνη ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη ηεο Αηγχπηνπ, National Bank of Egypt
(NBE), Banque Misr (ακθφηεξεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο)
θαη Commercial International Bank (CIB, ε κεγαιχηεξε
ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο) πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ
ησλ 10 θνξπθαίσλ αθξηθαληθψλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε NBE θαηεηάγε ζηελ πέκπηε ζέζε κεηαμχ ησλ
κεγαιχηεξσλ αθξηθαληθψλ ηξαπεδψλ, ε Banque Misr
ζηελ φγδνε θαη ε CIB ζηελ έλαηε, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ
κεγαιχηεξσλ αθξηθαληθψλ ηξαπεδψλ θαηαιακβάλνπλ
λνηηναθξηθαληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.

IOYΛIΟ
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Ζ Banque Misr εμαζθαιίδεη θνηλνπξαθηηθά δάλεηα
EGP3,6 δηζ. γηα ηνλ φκηιν Al Marasem Development
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπιίνπ φηη ε
κεγάιε θξαηηθή ηξάπεδα Banque Misr δηεπζέηεζε ηε ρνξήγεζε ηεζζάξσλ –ζπκκνξθνχκελσλ κε ηνλ ηζιακηθφ
λφκν- θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο EGP3,6
δηζ. πξνο ηνλ εγρψξην φκηιν real estate developers Al
Marasem, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ην νπέδ.
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Banque Misr ζπκκεηέρεη θαηά 40% ζηα ηξία πξψηα δάλεηα, ελψ κε κηθξφηεξα
πνζνζηά κεηέρνπλ επίζεο νη ηξάπεδεο Abu Dhabi Islamic
Bank, First Abu Dhabi Bank, Bank Audi θαη SAIB Bank.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πεξαηηέξσ φηη ην πξψην
δάλεην, αμίαο EGP1 δηζ. αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη
κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ηαηξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην
νπέδ, ην δεχηεξν, αμίαο EGP1,5 δηζ. ζα ρξεκαηνδνηήζεη
ηε δεχηεξε θάζε ηεο ζπλνηθίαο New Garden City ζηε
λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, ελψ ην ηξίην, αμίαο EGP590
εθαη., ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ πάξθνπ ηεο λέαο πξσηεχνπζαο.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εθδίδεη εγθχθιην γηα ηελ άξζε
απνθιεηζκνχ «παγσκέλσλ» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ιφγσ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE)
εμέδσζε εγθχθιην πξνο ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, δίδνληάο ηνπο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο
θνξνινγνχκελνπο λα θαηαβάιινπλ πξνθαηαβνιέο κέξνπο ησλ νθεηιψλ ηνπο πξνο ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα
αξζεί ν απνθιεηζκφο πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηνλ
νπνίν είραλ πξνβεί πξνεγνπκέλσο νη θνξνινγηθέο Αξρέο.
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο CBE, ε εθαξκνγή
ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα
αθνξά κφλνλ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ εθθξεκεί έθεζε απφ πιεπξάο θνξνινγνπκέλσλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ηειεζίδηθνο θαηαινγηζκφο ησλ
νθεηιφκελσλ πνζψλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, εθείλνη ζα
κπνξνχλ θαηαζέηνληαο πξνθαηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 5%
λα αίξνπλ ην «πάγσκα» ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Όπσο ζπκπιήξσζαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είρε απνθαζίζεη ηε κείσζε θαηά ην ήκηζπ, ζε 5%,
ηνπ χςνπο ησλ πξνθαηαβνιψλ έλαληη θνξνινγηθψλ νθεηιψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα «μεπαγψζνπλ» πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θνξνινγνπκέλσλ.
Φήθηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα
απφ ην θνηλνβνχιην
ηηο 20/7, ε νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ ςήθηζε, κε
πιεηνςεθία δχν ηξίησλ, ηε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ. Ζ λέα λνκνζεζία, ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ δηακφξθσζε θαη δηαδηθαζία δηαβνπιεχζεσλ απφ ην έηνο
2017, δίδεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο.
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Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία –πνπ απαξηίδεηαη απφ 294 άξζξαπεξηιακβάλεη πιεζψξα λέσλ δηαηάμεσλ, δίλνληαο ζηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο
θαη επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο, θαζψο
επίζεο θαη λέεο αξκνδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ έθδνζε
αδεηψλ ζε εηαηξείεο εγγχεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο
γηα ηε δηάζσζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ βξίζθνληαη
ζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Ζ λέα λνκνζεζία εηζάγεη επίζεο θαηλνηφκεο πξνβιέςεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ηα θξππηνλνκίζκαηα, ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε
πςειήο ηερλνινγίαο, ελψ επηβάιιεη εηδηθφ ηέινο ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζηα ηξαπεδηθά θέξδε, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ ηακείνπ γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ζ λνκνζεζία
πξνβιέπεη επίζεο ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζε EGP20 δηζ., ελψ επηβάιιεη ηελ αχμεζε
ηνπ ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην ζε EGP5 δηζ.
–θαη ζε $150 εθαη. φζνλ αθνξά ηα γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο μέλσλ ηξαπεδψλ. εκεηψλεηαη φηη ε λέα ηξαπεδηθή λνκνζεζία πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηζρχνπζα
απφ ην έηνο 2003 λνκνζεζία (Ν. 88/2003) πνπ δηέπεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ
πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο 1 έσο 3 εηψλ γηα ηηο
εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο
ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο απηήο.
Λεηηνπξγία λένπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ
ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε
εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ε νπνία απαγνξεχεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο
θαη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο ή εηαηξηθέο νληφηεηεο, δίρσο
απηέο λα «πεξλνχλ» κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λένπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ πιεξσκψλ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο
πξνζπάζεηαο ςεθηνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ππνρξεψλεη φιεο ηηο θξαηηθέο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο
λα ζπιιέγνπλ ηα έζνδά ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο
πιεξσκέο ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην
ζθνπφ απηφ, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν εγρψξηνο θξαηηθφο
ηερλνινγηθφο φκηινο e-Finance. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηεπθξίληζε φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο επηρεηξνχλ λα εληζρχζνπλ ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (GFMIS), ζπγρσλεχνληαο απηφ κε
άιια παξάιιεια ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ηνπ
δεκνζίνπ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ –
έζησ ζε ειεθηξνληθή κνξθή- αιιά θαη ηελ θαιχηεξε
δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο θαη
ινηπψλ κέηξσλ πξνο θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο, ην
αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάζηεθε εληαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ,
ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ
ειεθηξνληθά, αληί ησλ ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά, πνπ αθφκε ζπληζηνχλ ηνλ θαλφλα ζηελ Αίγππην.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Ζ STC νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ εμαγνξά ηεο
Vodafone Egypt
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ φηη ν
ζανπδαξαβηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο Saudi Telecom (STC) νινθιήξσζε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηνλ έιεγρν
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηεο Vodafone Egypt, ν νπνίνο
είρε μεθηλήζεη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ελ φςεη ηεο εμαγνξάο
ηνπ κεξηδίνπ 55% πνπ θαηέρεη ν κεηξηθφο βξεηαληθφο
φκηινο Vodafone ζηελ ελ ιφγσ αηγππηηαθή ζπγαηξηθή
ηνπ, έλαληη ηηκήκαηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Θπκίδνπκε
φηη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε STC είρε
ππνγξάςεη κε ηε Vodafone ζρεηηθή κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ σο άλσ εμαγνξά. Καηά ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε STC αλαθνίλσζε ζηηο 12/7 ηελ
πξφζζεηε –γηα δχν κήλεο- παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο κε
δεζκεπηηθήο ηεο ζπκθσλίαο κε ηε Vodafone, ζε ζπλέρεηα
αλάινγεο ηξίκελεο παξάηαζεο πνπ είρε ιάβεη ηνλ παξειζφληα Απξίιην, θπξίσο εμαηηίαο ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο
παλδεκία θνξσλντνχ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Vodafone Egypt ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
ηεο ζπκβνχινπο. πλεπψο, ε STC δελ πξνρψξεζε αθφκε
ζηελ ππνβνιή δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο εμαγνξάο. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε
θιαδηθέο πεγέο, ν ζανπδαξαβηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο
φκηινο εκθαλίδεηαη λα ελδηαθέξεηαη κφλνλ γηα ην κεξίδην
55% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Vodafone Egypt θαη
φρη γηα ην ππφινηπν 45% πνπ θαηέρεη ν ληφπηνο θξαηηθφο
ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο Telecom Egypt.
Ζ Αίγππηνο ειθπζηηθφηεξνο πξννξηζκφο ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηε δψλε Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο ην εμάκελν 2020
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο δηεζλνχο πιαηθφξκαο
δηαζχλδεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε επελδπηέο
“venture capital” κε έδξα ην Νηνπκπάη, Magnitt, κε ηίηιν
“MENA Venture Investment Report”, ε Αίγππηνο δηαηήξεζε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020 ηελ πξσηηά κεηαμχ ησλ ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο (ΜΔΝΑ)
φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ζπκθσληψλ ρξεκαηνδφηεζεο
ηερλνινγηθψλ startups, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ
25% ηνπ ζπλφινπ ζε επίπεδν Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο. Σα ΖΑΔ «ηζνβαζκνχλ» κε ηελ Αίγππην απφ απφςεσο αξηζκνχ ζπκθσληψλ ρξεκαηνδφηεζεο “venture capital” ζπγθεληξψλνληαο επίζεο ην 25% ηνπ ζπλφινπ ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ΜΔΝΑ, ελψ νη δχν ρψξεο αθνινπζνχληαη απφ ηε . Αξαβία (κεξίδην 18%), ην Οκάλ (κεξίδην
2%) θαη ηελ Ηνξδαλία (κεξίδην 6%). Οη λενθπείο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ΜΔΝΑ εμαζθάιηζαλ θαηά ην πξψην εμάκελν 2020 ζπλνιηθά 251
ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε ηνλ αξηζκφ λα εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 8% έλαληη ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ
2019. Σα ΖΑΔ παξακέλνπλ ν ειθπζηηθφηεξνο πξννξηζκφο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ (“venture capital”) απνξξνθψληαο θαηά ην
πξψην εμάκελν 2020 ην 59% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο απηψλ
πξνο ηηο ρψξεο ΜΔΝΑ, αθνινπζνχκελα απφ ηελ Αίγππην
(κεξίδην 19%).
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Κνξπθαία αηγππηηαθή επηρείξεζε απφ πιεπξάο πξνζέιθπζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ “venture capital” ην πξψην εμάκελν 2020 αλαδείρζεθε ε Vezeeta (πξφθεηηαη γηα θαηλνηφκν ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ππεξεζηψλ πγείαο) πνπ
θαηεηάγε ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο ζπλνιηθήο θαηάηαμεο εηαηξεηψλ, έρνληαο πξνζειθχζεη ρξεκαηνδνηηθά
θεθάιαηα χςνπο $40 εθαη. ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην.
Σηο δχν πξψηεο ζέζεηο ηεο ελ ιφγσ θαηάηαμεο θαηέιαβαλ
λενθπείο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο απφ ηα ΖΑΔ, έρνληαο
αληιήζεη ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ $150
εθαη. θαη ησλ $60 εθαη. αληίζηνηρα, ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ 2020.
Γηαδηθηπαθή έξεπλα πεξί ηεο θαηάζηαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αξθεηά εθηεηακέλα ζε πξφζθαηε έθζεζε πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην Facebook, ε νπνία πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΟΟΑ, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηίηιν “The Global Status Report for the Small & Medium-Sized Business & Enterprise Sector”. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα δηεμήρζε κεηαμχ άλσ
ησλ 30.000 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ζε πεξίπνπ 50
ρψξεο, πξαγκαηεπφκελε, κεηαμχ άιισλ, ηηο επηπηψζεηο
ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο επί ηνπ θιάδνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ πιαλήηε. ηηο αλαθνξέο ηεο γηα
ηελ Αίγππην, ε έξεπλα δηαπίζησζε φηη πνζνζηφ 51% ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο κείσζαλ ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ (έλαληη αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 50%
ζηα ΖΑΔ θαη 35% ζηε . Αξαβία), ελψ ην 73% ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλέθεξαλ φηη νη θεηηλέο ηνπο πσιήζεηο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ φηη πέξζη
(έλαληη αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 81% ζηα ΖΑΔ θαη 64%
ζηε . Αξαβία). Ζ έξεπλα δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ην 52%
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην αηζηνδνμεί γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηδίξνπ ζηε κεηά θνξσλντφ επνρή
(έλαληη αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 61% ζηα ΖΑΔ θαη 59%
ζηε . Αξαβία), θαζψο επίζεο θαη φηη πνζνζηφ 35% ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook σο εξγαιείν πσιήζεσλ, δήισζαλ
πσο πξαγκαηνπνίεζαλ ην έλα ηέηαξην ησλ πσιήζεψλ
ηνπο ειεθηξνληθά ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ 2020 (έλαληη
αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 40% ζηα ΖΑΔ θαη 29% ζηε .
Αξαβία).
Αθξηβφηεξνη νη ινγαξηαζκνί θηλεηήο ηειεθσλίαο ιφγσ εηζαγσγήο «αλαπηπμηαθνχ» ηέινπο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξφζθαηε εηζαγσγή πξφζζεησλ «αλαπηπμηαθψλ» ηειψλ ζηα ζπκβφιαηα
ζπλδξνκήο αιιά θαη ζηηο πξνπιεξσκέλεο θάξηεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο απμήζεηο
ζηε δαπάλε ησλ εγρψξησλ θαηαλαισηψλ ησλ ελ ιφγσ
ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθέο επηβαξχλζεηο επί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ θηλεηήο αλακέλεηαη
λα αλέιζνπλ ζε EGP0,67 έλαληη EGP0,51 πξνεγνπκέλσο
(αχμεζε 31%), ελψ νη επηβαξχλζεηο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ
ζπκβνιαίσλ ζα αλέξρνληαη πιένλ ζε EGP8, έλαληη EGP6
έσο ηψξα (αχμεζε 33%) θαη ζηα ζπκβφιαηα κε ζπλδξνκή επηβάιιεηαη παξάιιεια θαη πξφζζεην εηήζην ηέινο
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ηεο ηάμεσο ησλ 10 πηαζηξψλ (EGP0,10). Όπσο αλέθεξε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηαπηφρξνλε επηβνιή δηαθνξεηηθνχ
ηχπνπ ηειψλ θαη επηβαξχλζεσλ απφ ην θξάηνο ζηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρεη πξνθαιέζεη ζρεηηθή ζχγρπζε ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε δηαρένληαο
ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο.
Ο Πξφεδξνο Al Sisi θπξψλεη ηηο λνκνζεζίεο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ & κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, θ. Al Sisi, θχξσζε ηε λέα
λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (“Data Protection Act”), ε νπνία ζέηεη ηνπο βαζηθνχο
θαλφλεο γηα ην πψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνπλ δηαδηθηπαθά. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ λνκνζεζία δελ θαιχπηεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ηπγράλνπλ ρσξηζηψλ ξπζκίζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Αηγχπηνπ (CBE) θαη ηελ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή
Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority –
FRA). Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία ζπζηήλεη λέα ππεξεζία
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο θξαηηθήο
Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο
(ITIDA). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη
ν Πξφεδξνο Al Sisi θχξσζε ηε λέα λνκνζεζία γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε νπνία εηζάγεη θνξνινγηθά θαη
άιια θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε απηψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπο λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Λαλζάξηζκα πξσηνβνπιίαο ςεθηνπνίεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ (FEDCOC) εθθίλεζε ηελ πινπνίεζε πξσηνβνπιίαο κε ηίηιν “Digital Future”, κε ζθνπφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. Ζ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη
ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο Microsoft θαη Fiber Misr Systems. ηελ ηειεηή εγθαηλίαζεο
ηεο πξσηνβνπιίαο παξέζηεζαλ, κεηαμχ άιισλ, νη Τπνπξγνί Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ε Τπνπξγφο
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea θαη ν πξφεδξνο ηεο
FEDCOC θ. El-Arabi. ην ραηξεηηζκφ ηνπ, ν Τπνπξγφο
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik επηζήκαλε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ
απνζθνπεί ζηε κεηαθνξά ηελ ςεθηαθή ηερλνγλσζία πνπ
έρνπλ απνθηήζεη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηεο Αηγχπηνπ,
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δε ζηηο κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ηνλίδνληαο φηη ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ πινπνηεί ήδε κεγάιν πξφγξακκα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 63 επηρεηξήζεσλ
απφ 12 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα. Ζ
πξσηνβνπιία “Digital Future” πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί
κέζσ 20 ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ηφζν κε ληφπηεο φζν θαη κε δηεζλείο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο.
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο ηεο ACUD κε επξσπατθή θνηλνπξαμία γηα θαηαζθεπαζηηθφ project ζηε λέα πξσηεχνπζα
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ φηη ε
εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη
ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban Development - ACUD) ππέγξαςε πξφζθαηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε δηεζλή θνηλνπξαμία Alliance Worldwide
Consortium (AWWC) –ε νπνία απνηειεί κία εθ ησλ κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ εηαηξηθψλ ζπλαζπηζκψλ, πεξηιακβάλνληαο 62 κεγάιεο επηρεηξήζεηο απφ δηαθφξνπο
θιάδνπο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε έληνλε
δηεζλή παξνπζία- κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνχ project “Diamond City” ζηε λέα
πξσηεχνπζα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ
project πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κέζσ ζρήκαηνο ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) θαη πξνζδνθάηαη
φηη ζα πξνζειθχζεη μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα. Ζ
“Diamond City” εθηείλεηαη ζε πεξηνρή άλσ ησλ 600
feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζε πξνλνκηαθή
ζέζε εληφο ηεο λέαο πξσηεχνπζαο –πιεζίνλ ηεο δηπισκαηηθήο ζπλνηθίαο θαη ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο- θαη πιεζίνλ ησλ θπξίσλ νδηθψλ αμφλσλ απηήο, ελψ ε θαηαζθεπή
ηεο αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο ηεο ηάμεσο
ησλ EGP100 δηζ. θαηά ηελ πξνζερή επηαεηία. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην θαηαζθεπαζηηθφ
κέξνο ηνπ κεγάινπ έξγνπ έρεη αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ν ληφπηνο ζπλεξγάηεο ηεο αλσηέξσ δηεζλνχο θνηλνπξαμίαο, Smart Construction Company, ελψ ν ηερληθφο
κειεηεηηθφο φκηινο Sabbour Consulting έρεη αλαιάβεη λα
εθπνλήζεη φιεο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ην έξγν ηερληθέο κειέηεο. Σν project ηεο “Diamond City” απνηειεί ζχγρξνλν
νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα κεηθηήο ρξήζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν θαηνηθίεο φζν θαη θηίξηα φπνπ ζα ζηεγάδνληαη
επηρεηξήζεηο παξνρήο θάζε είδνπο ππεξεζηψλ. Μέηνρνη
ζην ελ ιφγσ project –βάζεη ηνπ ππνγξαθέληνο κλεκνλίνπ
ζπλεξγαζίαο- ζα είλαη ε ACUD κε κεξίδην 55% θαη ε
AWWC κε κεξίδην 45%, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζα πξνέιζεη εμ νινθιήξνπ απφ θεθάιαηα
ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηέινο φηη
ν σο άλσ επξσπατθφο επηρεηξεκαηηθφο ζπλαζπηζκφο έρεη
εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα εληνλφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε
ζε λέα projects ζηελ Αίγππην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
αλάπηπμε λέσλ πεξηνρψλ ζην Κάηξν, αιιά θαη λέσλ πφιεσλ, φπσο ζην Δι Αιακέηλ.
Ζ ACUD ππνγξάθεη ζπκβάζεηο πψιεζεο νηθνπέδσλ
ζηε λέα πξσηεχνπζα
Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπιίνπ αλέθεξαλ φηη
ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη
ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban Development - ACUD) ππέγξαςε ζπκβάζεηο πψιεζεο νηθνπέδσλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα κε 12 ληφπηεο εηαηξείεο. Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο ACUD, θ. Zaki Abdeen, «νη ελ ιφγσ πσιήζεηο γαηψλ ήξζαλ σο απνηέιεζκα
ηεο κείσζεο ηεο απαηηνχκελεο πξνθαηαβνιήο πνπ νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη real estate developers ζε επίπεδν 10% ηεο αμίαο εθάζηνπ νηθνπέδνπ,
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αληί 20% πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο».
Κνηλνπξαμία Misr Italia Properties-Etisalat Misr γηα
ππνδνκέο ζην Cairo Business Park
Ο θιαδηθφο Σχπνο ζεκείσζε πξφζθαηα φηη ν δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζηελ Αίγππην φκηινο real estate developers
Misr Italia Properties ζπλέζηεζε θνηλνπξαμία κε ηνλ επίζεο δξαζηεξηνπνηνχκελν ζηελ Αίγππην –εκηξαηηλψλ
ζπκθεξφλησλ- πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο Etisalat Misr
κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ςεθηαθψλ ππνδνκψλ πςειήο ηερλνινγίαο ζην ζπγθξφηεκα
εηαηξηθψλ γξαθείσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζηελ πεξηνρή
New Cairo, κε ηελ επσλπκία Cairo Business Park. Με
βάζε ηε ζπκθσλία ησλ δχν εηαηξεηψλ, ε Etisalat Misr
πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη θαισδηαθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο / ςεθηαθέο ππνδνκέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζην Cairo
Business Park λα δηαζέηνπλ δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο, ζχγρξνλεο κνλάδεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο
“cloud computing”, θαζψο θαη ππεξεζίεο VPN θαη IVPN.
Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Cairo Business
Park εθηείλεηαη ζε πεξίπνπ 73 ζηξέκκαηα, ην επελδπηηθφ
ηνπ θφζηνο αλέξρεηαη ζε EGP1,5 δηζ. θαη ζα πεξηιακβάλεη 42 θηίξηα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ / γξαθείσλ, θαζψο
θαη μελνδνρείνπ θαη ππαίζξηνπ πάξθνπ αλαςπρήο.
Τπνγξαθή ζχκβαζεο κε ην γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ
φκηιν Technip γηα ηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλνπ δηπιηζηεξίνπ ζην Assiut
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ φηη ν
γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ ηερληθφο / θαηαζθεπαζηηθφο
φκηινο TechnipFMC ππέγξαςε κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία
δηπιηζηεξίσλ ηνπ Assiut (ANOPC) ζχκβαζε ηχπνπ
“Engineering-Procurement-Construction” (EPC), εθηηκψκελεο αμίαο $2,8 δηζ. ζχκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, γηα ηελ θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο πδξνππξφιεζεο
καδνχη (“mazut hydrocracking”) ζην Assiut ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο
πιεζίνλ ησλ $3 δηζ., παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 2,8
εθαη. ηφλσλ πξντφλησλ θαζαξνχ πεηξειαίνπ, θαζψο επίζεο θαη αμηφινγσλ πνζνηήησλ βελδίλεο, βνπηαλίνπ θαη
λάθζαο εηεζίσο. Καηά ηε ζρεηηθή ηειεηή ππνγξαθήο, ηελ
νπνία παξαθνινχζεζε δηαδηθηπαθά ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ε TechnipFMC ππέγξαςε
επίζεο ππεξγνιαβηθά ζπκβφιαηα κε ηνπο αηγππηηαθνχο
ηερληθνχο νκίινπο Enppi θαη Petrojet. Θπκίδνπκε φηη ν
φκηινο Technip είρε ππνγξάςεη ζρεηηθή πξνθαηαξθηηθή
ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζχγρξνλνπ ζπγθξνηήκαηνο δηπιηζηεξίνπ ζην Assiut κε ηνπο νκίινπο Enppi θαη
Petrojet, θαζψο θαη κε ηνλ θξαηηθφ φκηιν ANOPC, ζην
πεξηζψξην ηεο δηεζλνχο έθζεζεο / ζπλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ
πδξνγνλαλζξάθσλ “EGYPS 2020” πνπ έιαβε ρψξα ηνλ
πεξαζκέλν Φεβξνπάξην.
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Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εγθαηληάδεη νηθηζηηθφ project
ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
ηηο 12/7 ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε
ζεηξά αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηε ρψξα,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ, δηα απηνπξφζσπεο παξνπζίαο, ην
νηθηζηηθφ project Al-Asmarat 3, ζηελ πεξηνρή Moqattam
ζηα λνηηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα ζηεγάζεη αλζξψπνπο νη νπνίνη έσο ηψξα δηέκελαλ ζε επηθίλδπλνπο θαη θησρνχο απζαίξεηνπο νηθηζκνχο (“slums”). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, ην νηθηζηηθφ project ηνπ Al-Asmarat, κε
ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ αλάπηπμήο ηνπ, αλακέλεηαη λα ζηεγάζεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 100.000 αλζξψπνπο θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην επξχηεξνπ θπβεξλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ απζαίξεησλ νηθηζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ πνπ ζηεγάδνπλ νηθηζκνχο θησρψλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε πξν εμαεηίαο,
έρεη κέρξη ζήκεξα ζηεγάζεη πάλσ απφ 240.000 νηθνγέλεηεο πνπ πξνεγνπκέλσο δνχζαλ ζε “slums”.
Οη πσιήζεηο αθηλήησλ ζηελ El Gouna απμήζεθαλ θαηά 22% ην 2ν ηξίκελν 2020
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ
νκίινπ θαηαζθεπψλ θαη real estate developers, Orascom
Development Egypt (ODE), ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπάζεη
θαη δηαρεηξίδεηαη ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν El Gouna ζηελ
Δξπζξά Θάιαζζα, νη εθεί πσιήζεηο αθηλήησλ απμήζεθαλ
θαηά 22% ζε εηήζηα βάζε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ
2020. Καηά ηελ Orascom, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ή θξάηεζεο αθηλήησλ θαηά ην ελ ιφγσ ηξίκελν αλήιζε ζε EGP891,5 εθαη., έλαληη EGP729,9 εθαη.
θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
ηαζεξέο νη επηδφζεηο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ ην 2ν ηξίκελν 2020
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νκίινπ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ Jones Lang LaSalle (JLL),
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο ε
αγνξά αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ παξνπζίαζε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηζε εμαηηίαο
ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ, αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απηήο ζε δηεζλέο επίπεδν. Καηά ηελ JLL, «ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ εμαθνινπζεί
λα επσθειείηαη απφ δηάθνξεο επεξγεηηθέο πξσηνβνπιίεο
πνπ πινπνηεί ην θξάηνο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ νη ελ ιφγσ θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα εληζρχνπλ ηε δήηεζε αιιά θαη ηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν αθηλήησλ, ζε
κεζν-καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα». Όπσο αλέθεξε
ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηεο JLL ζηελ Αίγππην, θ. Sami,
παξά ηε ζεκεησζείζα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαηά ην
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020, ε αηγππηηαθή αγνξά θαηνηθηψλ θαηέγξαςε ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε εηήζηα
βάζε, κε ην ζπλνιηθφ απνζεκαηηθφ θαηνηθηψλ λα αλέξρεηαη ζε 159.000 κνλάδεο, ελψ αθφκε 35.000 νηθηζηηθέο
κνλάδεο βξίζθνληαη ζε θάζε θαηαζθεπήο θαη αλακέλεηαη
λα νινθιεξσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ
ηνπ 2020. Ζ έθζεζε ηεο JLL έδεημε επίζεο φηη ηα ελνίθηα
ζηελ εγρψξηα αγνξά εκπνξηθψλ αθηλήησλ απμήζεθαλ
θαηά 5% έσο 10% ζε εηήζηα βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
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δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2020, εθηηκψληαο φηη απηά ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά κε ηε ζηαδηαθή επαλάθακςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, αιιά θαη κε ηελ
παξνρή θηλήηξσλ απφ πιεπξάο ησλ ηδηνθηεηψλ, φπσο δηα
ηεο απαιιαγήο απφ δηάθνξεο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ή
θαη δηα ηεο παξνρήο πεξηφδσλ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή ελνηθίσλ, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ ιηαλεκπφξσλ
θαηά ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Ζ έθζεζε ηεο
JLL έδεημε επίζεο πσο ην επίπεδν πιεξφηεηαο ησλ εγρψξησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ πεληακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εκθαλίζηεθε εμαηξεηηθά ρακειφ, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο –ηδηαίηεξα δηα ηεο αλαζηνιήο ησλ δηεζλψλ πηήζεσλαλεξρφκελν ζε 42%, πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν πνπ
έρεη θαηαγξαθεί απφ ην έηνο 2013.
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΠΣ γηα
ελίζρπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ
ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηελ επέθηαζε
πξνγξάκκαηνο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην, χςνπο $500 εθαη., κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ απφ λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη
ηελ ελίζρπζε ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ ζηεγαζηηθήο πίζηεο
ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο
ζηέγαζεο. εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, νη νπνίεο είραλ εγθξηζεί απφ ηελ Παγθφζκηα
Σξάπεδα λσξίηεξα θέηνο, πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ απφ
ην ζπγαηξηθφ ρξεκαηνδνηηθφ φκηιν απηήο, IBRD
(International Bank for Reconstruction & Development).
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Ζ ΔΝΗ θάλεη λέα αλαθάιπςε θνηηάζκαηνο αεξίνπ ζην
Γέιηα Νείινπ
χκθσλα κε ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ αξρψλ Ηνπιίνπ, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη εληαηηθά ζηελ Αίγππην, αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, θαηφπηλ ηεο
δηάλνημεο ηνπ πξψηνπ δηεξεπλεηηθνχ θξέαηνο –ζε βάζνο
22 κέηξσλ- ζην νηθφπεδν παξαρψξεζεο North El Hammad (ηνπνζεζία Bashrush) ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΝΗ αλαθάιπςε ην ελ ιφγσ θνίηαζκα
ζε ππνζαιάζζηα ζηήιε πεξηέρνπζα θπζηθφ αέξην, πάρνπο 152 κέηξσλ, ζηνλ ππεξάθηην γεσινγηθφ ζρεκαηηζκφ Abu Madi ζηε Μεζφγεην, ηελ νπνία ζα ειέγμεη πξνηνχ μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή αεξίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο εηαίξνπο ηεο ζην ελ ιφγσ θνίηαζκα, British Petroleum (BP) θαη Total. εκεηψλεηαη φηη ε ηνπνζεζία
Bashrush βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ησλ –ελ παξαγσγήθνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ Baltim South West θαη
Nooros. Ζ ΔΝΗ αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ φηη
ζθνπεχεη λα ελεξγνπνηήζεη άκεζα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ην ελ ιφγσ λέν θνίηαζκα, αμηνπνηψληαο ζπλέξγηεο θαη ήδε ππάξρνπζεο ππνδνκέο αεξίνπ ζηελ πεξηνρή. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν ηηαιηθφο φκηινο
ΔΝΗ θαηέρεη απφ θνηλνχ κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) κεξίδην 37,5% ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο North El Hammad, ελψ νη φκηινη BP
θαη Total θαηέρνπλ κεξίδηα 37,5% θαη 25% αληίζηνηρα.
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Πξφζζεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λέα αλαθάιπςε
θνηηάζκαηνο αεξίνπ ζην Γέιηα Νείινπ
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπιίνπ, βαζηζκέλα ζε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο
αεξίνπ (EGAS), ε δπλακηθφηεηα ηνπ λεναλαθαιπθζέληνο απφ ηνλ ηηαιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν ΔΝΗ θνηηάζκαηνο
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ηνπνζεζία Bashrush, ζην νηθφπεδν
παξαρψξεζεο North El Hammad ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ,
εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 250 δηζ. θ.π. εκεηψλεηαη φηη ζηα
κέζα Ηνπιίνπ, ε ΔΝΗ καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζην ελ
ιφγσ θνίηαζκα, British Petroleum (BP) θαη Total, μεθίλεζε δνθηκαζηηθά ηελ παξαγσγή, κε αξρηθφ επίπεδν
άληιεζεο ζηα 32 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κε πξννπηηθή
απηφ λα θζάζεη ζην άκεζν κέιινλ ζηα 100 εθαη. θ.π.
εκεξεζίσο, καδί κε 800 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ
εκεξεζίσο.
Δπηρνξεγήζεηο χςνπο €24,8 εθαη. απφ ηελ Δ.Δ. ζηελ
Αίγππην γηα αλάπηπμε ΑΠΔ
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ Σχπνπ, ε Δ.Δ. πξφθεηηαη λα εληζρχζεη κε θνλδχιηα χςνπο €24,8 εθαη. ην εηδηθφ ηακείν ηεο EBRD “Green Economy Financing Facility” (GEFF), κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απηνχ πξνο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ
απηέο λα επελδχνπλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
εκεηψλεηαη φηη ε ελίζρπζε ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ
πξνο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε
«πξάζηλσλ» θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ – εμνηθνλνκνχλησλ ελέξγεηα επελδπηηθψλ έξγσλ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ EBRD. Δπηπιένλ,
πέξαλ ησλ σο άλσ επηρνξεγήζεψλ ηεο πξνο ηελ Αίγππην,
ε Δ.Δ. ζα παξάζρεη αλάινγεο ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο €36,5 εθαη. κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ εληζρχζεσλ ηεο EBRD πξνο άιιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ
λα ππνζηεξηρζεί ε πινπνίεζε «πξάζηλσλ» επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ, θαζψο θαη δξάζεσλ θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Πην αλαιπηηθά, κέζσ ησλ σο άλσ πξνγξακκάησλ
ηνπ GEFF, ζην Μαξφθν ζα ρνξεγεζνχλ θνλδχιηα χςνπο
€21,1 εθαη., ελψ ζηηο ρψξεο αλαηνιηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο Δ.Δ. (Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Λεπθνξσζία, Γεσξγία, Μνιδαβία θαη Οπθξαλία) αλακέλεηαη λα ρνξεγεζνχλ θνλδχιηα χςνπο €15,4 εθαη.
Μεγάιε πηψζε ησλ εηζαγσγψλ & εμαγσγψλ αξγνχ
πεηξειαίνπ ηνλ Απξίιην
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS) νη εηζαγσγέο
αξγνχ πεηξειαίνπ ηνλ Απξίιην 2020 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 47,5% έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 2019, αλεξρφκελεο ζε $119,1 εθαη., έλαληη $227 εθαη., αληίζηνηρα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αξγνχ
πεηξειαίνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 78,4%
ηνλ Απξίιην 2020 έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ηνπ 2019,
αλεξρφκελεο ζε κφιηο $40,7 εθαη., έλαληη $188,7 εθαη.,
αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία ηεο CAPMAS αλέθεξαλ επίζεο
φηη ζπλνιηθά νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαπζίκσλ αλήιζαλ ηνλ Απξίιην 2020 ζε $209,23 εθαη., έλαληη $880,53
εθαη. ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2019 (κείσζε 76,2%),
ελψ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαπζίκσλ αλήιζαλ ζε
$189,72 εθαη. έλαληη $630,07 εθαη. ηνλ Απξίιην 2019
(κείσζε 69,9%).
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Ζ σο άλσ πεξηγξαθείζα κεησηηθή ηάζε απνδίδεηαη ζηελ
αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζε ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην εκπφξην ε παλδεκία θνξσλντνχ, θαζψο θαη ζηελ ππνηνληθφηεηα ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επέθεξε ε παλδεκία ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ζ θπβέξλεζε δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο ηηκέο δηάζεζεο
ησλ θαπζίκσλ έσο ην επηέκβξην
ηηο 8 Ηνπιίνπ, ε αξκφδηα ηερληθή επηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά απνθάζηζε
λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο ηηο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ
θαπζίκσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, έσο ην ηέινο ηνπ πξνζερνχο επηεκβξίνπ. Έηζη, ε ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ παξακέλεη ζηηο EGP8,50 αλά ιίηξν, ε ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ ζηηο EGP7,50 αλά ιίηξν θαη ε ηηκή ηεο
βελδίλεο 80 νθηαλίσλ ζηηο EGP6,25 αλά ιίηξν, ελψ ε
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο παξέκεηλε ζηηο
EGP6,75 αλά ιίηξν. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε ελ ιφγσ
επηηξνπή είρε κεηψζεη θαηά 25 πηάζηξεο ηηο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ θαπζίκσλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε απφθαζε ηεο επηηξνπήο
γηα δηαηήξεζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ ειήθζε κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ θαη ηηο ρακειέο
αθφκε δηεζλείο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ησλ αγνξψλ θαπζίκσλ θαη ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο επίζεο θαη ηελ
πνξεία ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο αηγππηηαθήο
ιίξαο πξνο ηα ηζρπξά δηεζλή λνκίζκαηα –θαη δε πξνο ην
δνιιάξην- θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ ηξέρνληνο
έηνπο.
Ζ NREA ζα πξνθεξχμεη δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ειηαθή κνλάδα ζην Benban
ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε
αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(NREA) πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ Απγνχζηνπ κε αληηθείκελν
ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο
ζην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban ηνπ Αζνπάλ. Ζ
ελ ιφγσ κνλάδα ζα δηαζέηεη δπλακηθφηεηα 50 MW, ελψ
ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο, χςνπο EGP1,4
δηζ., αλακέλεηαη λα θαιπθζεί απφ ην Κνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηελ Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (KFAED).
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε θαηαζθεπή ηεο λέαο ειηαθήο κνλάδαο αλακέλεηαη λα έρεη
νινθιεξσζεί σο ην 2023.
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Σν Τπ. Πεηξειαίνπ θάλεη απνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θ/α
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla
πξνέβε ζε απνινγηζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
επέθηαζεο ηνπ εγρψξηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δηα
ηεο ζχλδεζεο πξφζζεησλ λνηθνθπξηψλ κε απηφ. Ο θ. ElMolla αλέθεξε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (2018/19 θαη 2019/20) ην Τπνπξγείν
Πεηξειαίνπ πέηπρε ην δηπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ θαηνηθηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ην δίθηπν, αλεβάδνληάο ηνλ ζηα
2,3 εθαη. Ο θ. El-Molla πξνζέζεζε φηη θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία πινπνηήζεθαλ projects επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηα νπνία ζπλέδεζαλ πάλσ απφ 5 εθαη. νηθηζηηθέο
κνλάδεο κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, αξηζκφ πνπ απνηειεί ην 46% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπλδεδεκέλσλ λνηθνθπξηψλ (ηα νπνία αλέξρνληαλ, ζην ηέινο Ηνπλίνπ
2020, ζε 11,1 εθαη.). Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε πςεινχο αμησκαηνχρνπο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο αεξίνπ (EGAS), έδσζε νδεγίεο γηα πεξαηηέξσ
επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ζχλδεζεο πξφζζεησλ θαηνηθηψλ
κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ε
ρξήζε πγξαεξίνπ απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, εληφο
ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, αληί πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ νινθιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο
εληφο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο. Ο θ. El-Molla εμέηαζε επίζεο, κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο EGAS, ηηο ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ
πεξηνρψλ ζην δίθηπν, δηα ηεο ρξήζεο πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG).
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζέιεη λα επηηαρχλεη ηε κεηαηξνπή ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ ζε νρήκαηα θπζηθνχ
αεξίνπ
ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla
επηβεβαίσζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη ζηφρν λα κεηαηξέςεη
πεξίπνπ 50.000 ζπκβαηηθά απηνθίλεηα πξνθεηκέλνπ απηά ηα θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21). Ο θ. El-Molla
πξνζέζεζε φηη ζην ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δεκηνπξγία 50 λέσλ πξαηεξίσλ αλεθνδηαζκνχ κε αέξην αλά έηνο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη εγρψξηεο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απμαλφκελε
ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο βαζηθνχ θαπζίκνπ θίλεζεο. εκεηψλεηαη φηη λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi είρε αλαθνηλψζεη
λέα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ππνρξεψλεη ηνπο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ λα κεηαηξέπνπλ ηηο κεραλέο απηψλ
ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη θπζηθφ αέξην,
ππνβνεζνχκελνη απφ ρακειφηνθεο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηαμί. χκθσλα κε ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαο Gamea, ην πξφγξακκα
κεηαηξνπήο νρεκάησλ ψζηε απηά λα θηλνχληαη κε αέξην
ζα επηθεληξψζεη αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε κεηαηξνπή πεπαιαησκέλσλ κνληέισλ, θπξίσο ηαμί θαη κηθξψλ
αζηηθψλ ηδησηηθψλ ιεσθνξείσλ (microbuses), ελψ ακέζσο ζηε ζπλέρεηα ζα εζηηάζεη ζε πεπαιαησκέλα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, ειηθίαο άλσ ησλ 20
εηψλ. Καηά ηελ Τπνπξγφ, πεξίπνπ 1,8 εθαη. απηνθίλεηα
παιηάο ηερλνινγίαο θπθινθνξνχλ ζηελ Αίγππην, ελψ ην
θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη αξρηθά ζηε κεηαηξνπή
147.000 πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ ψζηε λα θηλνχληαη
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κε θπζηθφ αέξην, εληφο πεξηφδνπ ηξηεηίαο, κε εθηηκψκελν
θφζηνο EGP1,2 δηζ. θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνρεχεη ζηελ αληίζηνηρε κεηαηξνπή 1,3 εθαη. επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
ηδησηηθήο ρξήζεο εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο, κε εθηηκψκελν
θφζηνο EGP10 δηζ.
Αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα γηα Ηζξαήι θαη αγσγφ θ/α
EastMed
ηα κέζα Ηνπιίνπ, αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα
αλέθεξαλ φηη ε ηζξαειηλή θπβέξλεζε ελέθξηλε ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ηνπ κεγάινπ αγσγνχ ν νπνίνο ζα
ζπλδέεη ηα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε ηελ Δπξψπε (κέζσ Κχπξνπ,
Διιάδαο θαη Ηηαιίαο), γλσζηνχ σο EastMed, πξνζδίδνληαο αξλεηηθή ρξνηά ζην φιν εγρείξεκα θαηαζθεπήο ηνπ
ελ ιφγσ αγσγνχ, επηζεκαίλνληαο φηη «ν αγσγφο
EastMed ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηηο θηινδνμίεο
ηεο Αηγχπηνπ λα θαηαζηεί ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέο –
πγξνπνηεκέλνπ- θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο».
Γχν ελεξγεηαθνί φκηινη θεξδίδνπλ δηαγσληζκφ γηα παξνρή ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε λέα πξσηεχνπζα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπιίνπ, ε
εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη
ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban Development - ACUD) ππέγξαςε πξφζθαηα ζχκβαζε, αμίαο EGP140 εθαη., κε ηνλ θηλεδηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν Suntech θαη ηνλ φκηιν ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο Benha Electronics,
κε ζθνπφ ηελ ηξνθνδφηεζε 65 θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ
ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο κε ειηαθή ελέξγεηα,
θαηφπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ.
ΔΜΠΟΡΗΟ
Αθξηβαίλνπλ νη αγνξέο ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
ζηελ Αίγππην
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ε αηγππηηαθή εζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ (NTRA) εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο
νπνίαο ζέζπηζε λέν ηέινο κε ζπληειεζηή 5% ζηηο εηζαγσγέο φισλ ησλ ηχπσλ ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν
ελ ιφγσ ηέινο ζα επηβαξχλεη φια ηα εηζαγφκελα θηλεηά
πνπ ζα πσινχληαη ζηελ Αίγππην, κε εμαίξεζε εθείλα ηα
νπνία ζπλαξκνινγνχληαη απφ ηελ εγρψξηα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ Silicon Industries Corporation (SICO), ε νπνία είλαη ε πξψηε αηγππηηαθή επηρείξεζε πνπ εδψ θαη δηεηία θαηαζθεπάδεη «έμππλεο» θηλεηέο
ηειεθσληθέο ζπζθεπέο (“smartphones”), ρξεζηκνπνηψληαο εηζαγφκελα ζπζηαηηθά κέξε θαη εμαξηήκαηα. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη Αηγχπηηνη
εηζαγσγείο θαη ιηαλέκπνξνη αλακέλεηαη λα κεηαθπιήζνπλ ηελ ελ ιφγσ πξφζζεηε επηβάξπλζε απ‟ επζείαο
ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο φισλ ησλ «παηθηψλ» ηεο εγρψξηαο αγνξάο
ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ήδε εμαηξεηηθά ζηελά. Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην σο
άλσ ηέινο ζηηο εηζαγσγέο ήξζε ζε ζπλέρεηα θαη επηπξνζζέησο άιινπ εηδηθνχ ηέινπο –επίζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5%
- ποσ είτε επιβληθεί τον περασμένο Μάιο από το Υποσργείν Οηθνλνκηθψλ κε ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.
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Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε φηη ην λέν ηέινο ζηηο εηζαγσγέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο
ηεισλεηαθήο αμίαο απηψλ, ελψ ην εηδηθφ ηέινο αλάπηπμεο
ηεο βηνκεραλίαο ζα επηβάιιεηαη επί ηεο ηειηθήο ηηκήο
εθάζηεο ζπζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη
άιισλ ηειψλ. χκθσλα κε νξηζκέλεο έγθπξεο θιαδηθέο
εθηηκήζεηο, νη εγρψξηεο ηηκέο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ
αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά πεξίπνπ 10% ηφζν ιφγσ
ηεο επηβνιήο ησλ αλσηέξσ ηειψλ, φζν θαη εμαηηίαο ηεο
θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο –έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ- πνξείαο αλαηίκεζεο ηνπ δνιιαξίνπ έλαληη ηεο αηγππηηαθήο
ιίξαο.
Άλνδνο ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ζπλνιηθά
ην εμάκελν 2020
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information
Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ –παξά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο
θαη ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ην
ηξίκελν Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ 2020- απμεκέλεο ζπλνιηθά
θαηά 15,3% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο
νρεκάησλ αλήιζαλ θαηά ην πξψην εμάκελν 2020 ζην
επίπεδν ησλ 90,4 ρηι. κνλάδσλ, έλαληη 78,4 ρηι. κνλάδσλ
θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019. Όπσο αλέθεξε ν
AMIC, ε κεγέζπλζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη ζηελ εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεθε ζηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο (Ηαλ.-Μαξ. 2020), πνπ
ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ζε εηήζηα βάζε, πξνηνχ κεησζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη πσιήζεηο εμαηηίαο ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ θπθινθνξίαο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηα κέζα
Μαξηίνπ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ AMIC, νη πσιήζεηο
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 22% ζε εηήζηα βάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2020, θζάλνληαο ηηο 62,2 ρηι. κνλάδεο, εθείλεο θνξηεγψλ κεηψζεθαλ ειαθξψο, αλεξρφκελεο ζε 15,6 ρηι. κνλάδεο, ελψ νη
εγρψξηεο πσιήζεηο ιεσθνξείσλ θαηέγξαςαλ κεγάιε
αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 80% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο
ηηο 12,7 ρηι. κνλάδεο. Απφ πιεπξάο θαηαζθεπαζηψλ, ε
Chevrolet παξέκεηλε ην brand κε ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά νρεκάησλ κε κεξίδην αγνξάο 20,4%, ελψ νη Toyota θαη Nissan αθνινχζεζαλ κε
κεξίδηα αγνξάο 12,3% θαη 8,9%, αληίζηνηρα.
Γηαηήξεζε δαζκψλ anti-dumping θαηά εηζαγσγψλ
θηλεδηθψλ θνπβεξηψλ
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ φηη ζα δηαηεξεζνχλ ζε
ηζρχ νη δαζκνί anti-dumping χςνπο 55% έσο 74% πνπ
επηβαξχλνπλ ηηο εηζαγσγέο θηλεδηθψλ θνπβεξηψλ απφ
ζπλζεηηθέο ίλεο, έσο ηνλ Αχγνπζην 2025, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ
Βηνκεραληψλ (FEI). χκθσλα εμάιινπ κε ην αλαθνηλσζέλ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη
αλάινγε έξεπλα γηα επηβνιή πξνζηαηεπηηθψλ δαζκψλ
θαηά ησλ εηζαγσγψλ ζπλζεηηθψλ ραιηψλ ηνπξθηθήο
πξνέιεπζεο.
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ηα $2,36 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ηνλ
Απξίιην 2020
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο
Αηγχπηνπ ηνλ Απξίιην 2020 ζπξξηθλψζεθε θαηά 45% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $2,36 δηζ. έλαληη $4,28 δηζ.
ηνλ Απξίιην 2019. Καηά ηελ CAPMAS, ηνλ Απξίιην
2020 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 32,3%
ζην επίπεδν ησλ $1,84 δηζ. έλαληη $2,72 δηζ. ηνλ Απξίιην
2019, ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 40,1%, ζην επίπεδν ησλ $4,19 δηζ., έλαληη $7 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019.
πλνιηθά θαηά ην πξψην ηεηξάκελν 2020, ε CAPMAS
εθηηκά ηελ αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζε $9,7 δηζ.
(κείσζε 7,7% ζε εηήζηα βάζε), ελψ εθείλε ησλ εηζαγσγψλ ζε $21,11 δηζ. (κείσζε 22,5% ζε εηήζηα βάζε).
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ε ειαθξά πηψζε ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 9κελν ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
2019/20
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (Agriculture Export Council), ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεακήλνπ ηνπ
έηνπο ζπγθνκηδήο 2019/20 (επη.2019 - Μαη.2020) ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηέγξαςε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε $1,82 δηζ. Καηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ζπλδέζκνπ, ε Αίγππηνο
εμήγε 3,542 εθαη. ηφλνπο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, έλαληη
3,818 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο ζπγθνκηδήο. Οη εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ αληηζηνηρνχζαλ θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ έηνπο
ζπγθνκηδήο 2019/20 ζε άλσ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ ζπλνιηΓφγκα ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο & ππνθαηάζηαζεο θψλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε
εηζαγσγψλ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε
πεξίπνπ 1,5 εθαη. ηφλνπο αμίαο $695 εθαη.
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ζην πιαίζην ηειεδηάζθεςεο κε ηελ
Egyptian Businessmen’s Association (EBA), ε Τπνπξγφο Σν εζσηεξηθφ εκπφξην αληηπξνζσπεχεη ην 18% ηνπ
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea αλαθέξζεθε, ζχκ- αηγππηηαθνχ ΑΔΠ
θσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζε πξνζπάζεη- χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεεο ηεο θπβέξλεζεο λα εγθαζηδξχζεη έλαλ εμεηδηθεπκέλν ζεηψλ, ην εζσηεξηθφ εκπφξην ζπλεηζθέξεη θαηά 18% ζηε
θαη ζαθή κεραληζκφ ν νπνίνο ζα έρεη ζθνπφ ηελ πινπνί- δηακφξθσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ, ελψ πνζνζηφ πεξίεζε ηεο θπβεξλεηηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεη ηε ζπ- πνπ 12% αθνξά ην κε νξγαλσκέλν –αλεπίζεκν- εκπφξην
ζηεκαηηθή ππνθαηάζηαζε φισλ ησλ εηζαγφκελσλ πξντφ- (παξαεκπφξην). ηε ζρεηηθή δήισζε πξνέβε ζηα κέζα
λησλ απφ εγρψξηα παξαγφκελα, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε Ηνπιίνπ ν Τπνπξγφο Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ζην πιαίηεο ληφπηαο βηνκεραλίαο θαη ηελ απνκείσζε ηνπ ρξφληνπ ζην δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ (webinar) κε ηε ζπκκεηνρή
εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Καηά ηελ Τπνπξγφ, εηδηθά ε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε
πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε (ζεκ.: ηεο παλδεκίαο), είλαη θα- θπβέξλεζε έρεη εθπνλήζεη ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ εζσηεηάιιειε γηα λα εληζρπζεί ε ληφπηα βηνκεραλία, θαηαξγψ- ξηθνχ εκπνξίνπ, δηα ηεο δηάζεζεο θξαηηθψλ γαηψλ ζε 18
ληαο εκπφδηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη ε εγρψξηα πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθαξπίβηνκεραληθή παξαγσγή, θαζψο θαη εμαζθαιίδνληαο θζε- αο, κε πεξηφδνπο ράξηηνο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 1 θαη 3
λέο πξψηεο χιεο θαη κεησκέλα θφζηε παξαγσγήο, ψζηε εηψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θφκβσλ logistics θαη δηαηα αηγππηηαθά πξντφληα λα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ζηηο πεξηθέξεηεο, κε ηδηαίηεξε
ηα αληίζηνηρα εηζαγφκελα. Ζ θα Gamea αλαθέξζεθε ζηηο έκθαζε ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο. Ο Τπνπξγφο αλαθέξπξνζπάζεηεο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα επεθηείλεη θαη ζεθε ζηελ πξφζθαηε (απφ ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην) ζπκεμνπιίζεη κε ππνδνκέο ηηο θαηά ηφπνπο βηνκεραληθέο δψ- θσλία ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ην γαιιηθφ φκηιν
λεο, πξνζειθχνληαο ζε απηέο εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελ- Semnaris πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε βαζηθή ρνλδξεκπνξηθή
δπηέο, φπσο επίζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη πιαηθφξκεο ε- αγνξά ηεο Γαιιίαο, Rungis, θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία
ιεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζεη ηηο αηγπ- αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Déπηηαθέο βηνκεραληθέο εμαγσγέο, θπξίσο πξνο αθξηθαλη- veloppement – AFD), κε αληηθείκελν ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρνλδξεθέο ρψξεο.
κπνξηθψλ αγνξψλ ηεο Αηγχπηνπ. Με βάζε ηελ ελ ιφγσ
Σα ραιπβνπξγηθά πξντφληα εμαηξνχληαη απφ ηέιε ζπκθσλία, ε Semnaris ζα ππνβάιεη ζπζηάζεηο κε ζθνπφ
«βηνκεραληθήο αλάπηπμεο»
ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθνδηαζηηθψλ δηθηχσλ
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βην- ηρλειαζηκφηεηαο θαη ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ,
κεραληψλ (FEI), απνθάζηζε ηελ εμαίξεζε ησλ εηζαγφκε- ελψ επίζεο ζα εθπνλήζεη κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε εζληλσλ ηειεηνπνηεκέλσλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, απφ θήο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ρνλδξηθψλ αγνεηδηθφ ηέινο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, ην νπνίν είρε εγθξίλεη ξψλ λσπψλ ηξνθίκσλ.
ζηα κέζα Μαΐνπ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην, κε ζθνπφ
ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Οθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο χςνπο EGP6
Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηζ. εθηακηεχζεθαλ ην έηνο 2019/20
επηρεηξεκαηνινγία ηεο FEI επηθεληξσλφηαλ ζην φηη ην ελ χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θπβεξλεηηθά
ιφγσ ηέινο ζα αζθνχζε πηέζεηο ζηα θφζηε ηεο εγρψξηαο ζηνηρεία, ην θξαηηθφ ηακείν εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ
βηνκεραλίαο, πιήηηνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, (Export Development Fund) εθηακίεπζε ζπλνιηθά θνλδχιηα χςνπο EGP6 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο
αληίζεηα πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν.
νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) πξνο εμφθιεζε νθεηιφκελσλ απφ ην θξάηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ πξνο 1.667
εηαηξείεο. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην αηγππηηαθφ
θξάηνο έρεη δεζκεχζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP7
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δηζ. ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνπιεξσκή πξφζζεησλ νθεηιψλ
επηδνηήζεσλ πξνο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε
ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait, νη θαηαβιεζείζεο
νθεηιέο ηνπ θξάηνπο πξνο ηη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο
θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο, χςνπο EGP6 δηζ.,
απνηεινχλ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ ελ ιφγσ νθεηιψλ,
πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ρξνλνινγνχληαη απφ ην έηνο 2012.
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Organization (NSPO, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ), National Investment Bank θαη Egyptian Mineral Resources Company. Σν ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ αλέθεξε επίζεο φηη πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί θνηλνπξαμία κεηαμχ
ηνπ νκίινπ Shalateen θαη ηεο Αξρήο Οξπθηψλ Πφξσλ, κε
αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θνηηάζκαηνο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ελ ιφγσ θνηλνπξαμία ζα απνηειέζεη ηελ ηξίηε εηαηξηθή νληφηεηα πνπ
αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάΖ ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα LuLu Group αλνίγεη hyper- ησλ ρξπζνχ ζηελ Αίγππην, κεηά ηηο δχν πθηζηάκελεο θνηmarket ζην Κάηξν
λνπξαμίεο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ηνλ βξεηαληθψλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπιίνπ, ζπκθεξφλησλ φκηιν Centamin θαη ηνλ θππξηαθψλ ζπκθεν ηλδηθψλ ζπκθεξφλησλ, εδξεχσλ ζην Άκπνπ Νηάκπη, ξφλησλ φκηιν Matz Holding.
ιηαλεκπνξηθφο φκηινο LuLu Group International, εγθαηλίαζε ην δεχηεξν hypermarket ηνπ ζηελ Αίγππην θαη ζπ- Δγθαηλίαζε νηθνινγηθνχ βηνκεραληθνχ πάξθνπ ζηελ
γθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν πεξηνρή Δι Αιακέηλ
Sheraton ζηελ Ζιηνχπνιε ηνπ Καΐξνπ. Σν ελ ιφγσ hy- ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο φκηινο πνπ αζρνιείηαη κε
permarket, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP180 εθαη., ήξζε σο ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ πάξθσλ, Inαπνηέιεζκα ζπκθσλίαο πνπ ππέγξαςε πέξζη ην Τπνπξ- dustrial Development Group (IDG) εγθαηλίαζε ην πξψην
γείν Πξνκεζεηψλ & Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηα αηγππηηαθά ρξνληθά νηθνινγηθφ / πεξηβαιινληηθά
κε ηνλ ελ ιφγσ φκηιν hypermarkets / supermarkets / πν- θηιηθφ βηνκεραληθφ πάξθν ζηε λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ,
ιπθαηαζηεκάησλ, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε κε ηελ επσλπκία “e2 Alamein”, ζε ζπλέρεηα ηνπ ζχγρξνηεζζάξσλ ζπλνιηθά ππεξαγνξψλ ζηελ επξχηεξε κεηξν- λνπ θαη εμνπιηζκέλνπ κε «έμππλεο» ηερλνινγίεο βηνκεπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία πξν- ραληθνχ πάξθνπ πνπ θαηαζθεχαζε ε IDG ην 2008 θαη
βιέπεη επελδχζεηο ηεο σο άλσ ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 6th of October ζηα δπηηθά ηνπ
χςνπο $500 εθαη., κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία -εληφο πεξηφ- Καΐξνπ (κε ηελ επσλπκία “e2 October”). Σν λέν βηνκεραδνπ δηεηίαο- ηεζζάξσλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηηο ληθφ πάξθν “e2 Alamein” θαηαιακβάλεη έθηαζε 2,7 ηεηξ.
πεξηνρέο New Cairo, 6th of October θαη Obour City, πνπ ρικ. θαη αλακέλεηαη λα παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
πξνζδνθάηαη φηη ζα «γελλήζνπλ» πνιπάξηζκεο ζέζεηο είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζε απηφ πιήξεο θαη θαζεηνπνηεκέάκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο. χκθσλα εμάιινπ κε λν θάζκα ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ νκίινπ LuLu, ε αιπζίδα πξνζδνθά ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηνηθελα αλνίμεη ζπλνιηθά θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο ηηθνχ θέληξνπ έθδνζεο βηνκεραληθψλ θαη άιισλ αδεηψλ,
ηξηεηίαο 11 ππεξαγνξέο, ηέζζεξα κηθξφηεξα ιηαλεκπνξη- επί εηθνζηηεηξάσξεο βάζεο ιεηηνπξγνπζψλ ππεξεζηψλ
θά θαηαζηήκαηα, θαζψο θαη κεγάιν θέληξν ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, δηθηχνπ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ, ρψξσλ
logistics κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο εθνδηαζηηθήο δηαζθέςεσλ, θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο, θαηεο αιπζίδαο ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ε αιπζίδα ζψο θαη ππνθαηαζηεκάησλ ηξαπεδψλ. Οη βηνκεραληθέο
LuLu ιεηηνπξγεί ζηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2016, δηαζέ- εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηίζεληαη ζην βηνκεραληθφ πάξθν
ηνληαο έσο πξφζθαηα έλα hypermarket ζηα αλαηνιηθά “e2 Alamein” έρνπλ κέγεζνο 3.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελψ νη
πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (1st Settlement).
απνζήθεο θαη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα εξγαζηήξηα έρνπλ
ειάρηζην κέγεζνο ζηα 400 ηεηξ. κέηξα. Όπσο ζεκείσζε ν
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο IDG αζρνιείηαη επίζεο εδψ
Αλαθάιπςε εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνπ θνηηάζκαηνο θαη έηνο κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ηνπ
ρξπζνχ ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν
Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη.
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla
αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνπ Έγθξηζε λέσλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ έξγσλ ζηελ
θνηηάζκαηνο ρξπζνχ ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν (πεξηνρή Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ
Iqat), κε εθηηκψκελν επίπεδν δπλακηθφηεηαο πνπ ππεξ- Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 10/7 ην δηνηθεβαίλεη ην 1 εθαηνκκχξην νπγγηέο θαη ξπζκφ αμηνπνίεζεο ηηθφ ζπκβνχιην ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο
ηνπ θνηηάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 95%. χκθσλα κε ην νπέδ ελέθξηλε ζεηξά κεγάισλ βηνκεραληθψλ αλαπηπμηαζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε ελ θψλ έξγσλ ηα νπνία πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηελ
ιφγσ αλαθάιπςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή παξα- πξνζερή πεξίνδν. Παξάιιεια, ην ζπκβνχιην ζπδήηεζε
ρψξεζεο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο Shalateen Mining Com- επί πξνηάζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ θαpany, ελψ νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο πνπ αλακέλεηαη λα λνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην ζεζκηθφ θαζεζηψο θαη ηε ιεηπξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο πξνζερνχο δεθαεηίαο πξνο ηνπξγία ησλ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ ζηε ρψξα, κε
αλάπηπμε ηνπ θνηηάζκαηνο εθηηκάηαη πσο ζα ππεξβνχλ ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο απην $1 δηζ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε αλα- ηψλ δηα ηεο αχμεζεο ησλ θηλήηξσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο
θάιπςε ηνπ ελ ιφγσ θνηηάζκαηνο ρξπζνχ ππήξμε απνηέ- επελδπηέο. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο
ιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Εψλεο νπέδ, θ. Zaki, ε δηνίθεζε ηεο Εψλεο έρεη δψζεη
Οξπθηψλ Πφξσλ (General Authority for Mineral Re- «πξάζηλν» θσο γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαsources – EMRA), πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πεηξε- θψλ projects ζηηο πεξηνρέο Ain Sokhna θαη Αλαηνιηθνχ
ιαίνπ θαη ησλ θξαηηθψλ νκίισλ National Service Product Πνξη αΐλη. Όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή Ain Sokhna, ζηελ
Δξπζξά Θάιαζζα, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζπγθξνηή-
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καηνο πεηξνρεκηθψλ θαη ε δηάζεζε έθηαζεο 1,5 εθαη.
ηεηξ. κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ project ζε
δχν θάζεηο. Σν εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ σο
άλσ πεηξνρεκηθνχ project αλέξρεηαη, θαηά ηνλ θ. Zaki,
ζε $2,6 εθαη., ελψ ην ζχλνιν παξαγσγήο απφ απηφ ζα
θαηεπζχλεηαη ζε εμαγσγέο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην
ιηκέλα ζην Αλαηνιηθφ Πνξη αΐλη, ε Οηθνλνκηθή Εψλε
ελέθξηλε ηελ εθεί θαηαζθεπή δχν ζηαζκψλ απνζήθεπζεο
ζηηεξψλ, κήθνπο 1 ρικ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή «εκπνξηθήο» δψλεο έθηαζεο 500.000 ηεηξ. κέηξσλ
θαη δψλεο logistics έθηαζεο 400.000 ηεηξ. κέηξσλ.
Έξγν θαηαζθεπήο κεγάινπ εξγνζηαζίνπ λεκαηνπνίεζεο βάκβαθνο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ
ζηα κέζα Ηνπιίνπ, ν θξαηηθφο θισζηνυθαληνπξγηθφο
φκηινο Cotton & Textile Industries Holding Company
ππέγξαςε ζπκθσλία αμίαο EGP780 εθαη. κε ηνλ –επίζεο
θξαηηθφ- φκηιν Misr Spinning & Weaving Company, ζην
πιαίζην αλάζεζεο ζε απηφλ –θαηφπηλ δηαγσληζκνχ- πινπνίεζεο έξγνπ θαηαζθεπήο κεγάινπ εξγνζηαζίνπ λεκαηνπνίεζεο βάκβαθνο ζηελ πεξηνρή Mahalla Al-Kubra,
ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, ην λέν εξγνζηάζην, ην νπνίν ζα θαηαιακβάλεη έθηαζε 62.500 ηεηξ. κέηξσλ, ζα δηαζέηεη εκεξήζηα
δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο 30 ηφλσλ βάκβαθνο φηαλ
νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θαη θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ,
εληφο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ 14 κελψλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θαηαζθεπή ηεο λέαο λεκαηνπξγίαο ζηε
Mahalla Al-Kubra εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ λα κεηψζεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο,
αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εγρψξηα βακβαθνπξγία.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο θαηέγξαςε επίζεο, ζηα κέζα Ηνπιίνπ, φηη ε κεγάιε αηγππηηαθή θξαηηθή ηξάπεδα, National
Bank of Egypt (NBE), εμαζθάιηζε γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηάμεσο ησλ
EGP540 εθαη. γηα ηνλ -επίζεο θξαηηθφ- φκηιν Holding
Company for Spinning and Weaving απφ κία ηηαιηθή θαη
κία ειβεηηθή ηξάπεδα, κε ηηο εγγπήζεηο ησλ νξγαληζκψλ
εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ησλ δχν ελ ιφγσ ρσξψλ, θαζψο
θαη ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε δαλεηαθή
ρξεκαηνδφηεζε ζα δηαηεζεί θπξίσο γηα ηελ εηζαγσγή
λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ελ ιφγσ κνλάδα
λεκαηνπνίεζεο.
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Αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί γηα πξνζηαζία ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο
Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα
Ηνπιίνπ, δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Αηγχπηνπ απέξξηςε
αίηεζε ηνπ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ κεηαιινπξγηθψλ βηνκεραληψλ (Chamber of Metallurgical Industries) γηα αθχξσζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δαζκψλ 25% ζηνλ εηζαγφκελν
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη 16% ζηα εηζαγφκελα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, ηνπο
νπνίνπο επέβαιε νξηζηηθά ηνλ Οθηψβξην 2019 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζην πιαίζην κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη
εηζαγσγψλ ραιπβνπξγηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ. χκθσλα
κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν ελ ιφγσ θιαδηθφο ζχλδεζκνο εμεηάδεη ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, κε ζθνπφ
λα αλαζπληάμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη αληηδξάζεη. Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο είρε αλαβάιεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ησλ ελ ιφγσ
πξντφλησλ, απφ ηα επίπεδα ηνπ 25% γηα ην ράιπβα νπιηζκνχ θαη ηνπ 16% γηα ηα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ράιπβα, ζε 21% θαη 13%, αληίζηνηρα.

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εγθαηληάδεη λέεο κνλάδεο ζηε
βηνκεραληθή πφιε δέξκαηνο
ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία λέσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζην πιαίζην ηεο λέαο κεγάιεο
βηνκεραληθήο πφιεο πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο,
κε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν δέξκαηνο, απνθαινχκελε
«Πφιε ηνπ Γέξκαηνο» (“Al Robeky Leather City”), θνληά ζηελ πεξηνρή Badr City ζην New Cairo, αλαηνιηθά
ηνπ Καΐξνπ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην λέν παξαγσγηθφ ζπγθξφηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ έμη κνλάδεο
θαηεξγαζίαο βάκβαθνο, θαηαζθεπάζηεθε απφ εηαηξεία
ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Egyptian National Company for Industrial Development) ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα πεξίπνπ 30 κελψλ, ζε έθηαζε 429 feddans (1
feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ λέν ζπγθξφηεκα
πξνζθέξεη, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο ηνπ θάζεο,
πεξίπνπ 1.350 άκεζεο θαη 12.000 έκκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σα δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε
δειψζεηο ζηξαηησηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηα εγθαίληα θαη αλέθεξαλ φηη 26 ζπλνιηθά αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη θαη 3 ηερληθνί ζπκβνπιεπηηθνί φκηινη απαζρνιήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο “Al
Robeky Leather City”, ελψ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαΝένο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ν αληη- ζίεο απαζρνιήζεθαλ πεξίπνπ 44.000 εξγάηεο θαη 1.100
ζηξάηεγνο Ahmed Morsi
κεραληθνί θαη ηερληθνί.
ηηο 19/7 νξθίζηεθε λένο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο ΠαξαΜΔΣΑΦΟΡΔ
γσγήο ν αληηζηξάηεγνο Ahmed Morsi, ηέσο γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο Δπαλέλαξμε δηεζλψλ πηήζεσλ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ
(ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), ζε αληη- Απφ ηελ πξψηε Ηνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνεγεζέληα
θαηάζηαζε ηνπ ζαλφληνο, λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ θπβεξλεηηθφ ζρεδηαζκφ, επαλεθθίλεζε ε πξαγκαηνπνίεΗνπιίνπ, κέρξη πξφηηλνο Τπνπξγνχ, θ. El Assar. Όπσο ζε δηεζλψλ πηήζεσλ κεηαμχ αεξνδξνκίσλ ηεο Αηγχπηνπ
ζεκείσζε ν εγρψξηνο Σχπνο, ν θ. Morsi είρε επίζεο δηα- θαη επηιεγκέλσλ πξννξηζκψλ, νη νπνίνη ζηαδηαθά απμάηειέζεη βνεζφο ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο, θαζψο θαη επηθε- λνληαη. Θπκίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε είρε αλαζηείιεη φιεο
θαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηεζσξαθηζκέλσλ ησλ αηγππηηαθψλ ηηο δηεζλείο επηβαηηθέο πηήζεηο απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην
απφ ηα κέζα Μαξηίνπ θαη έθηνηε είραλ πξαγκαηνπνηεζεί
ελφπισλ δπλάκεσλ.
κφλνλ έθηαθηεο πηήζεηο επαλαπαηξηζκνχ. Ο εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο, EgyptAir, μεθίλεζε ηηο πηήζεηο ηνπ αξρη-
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θά πξνο 25 δηεζλείο πξννξηζκνχο –κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε
Αζήλα- κε πξννπηηθή λα ηνπο απμήζεη ζε 31 έσο ηα κέζα
Ηνπιίνπ. Ο εγρψξηνο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη πιεζψξα πηήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ηφζν ηαθηηθψλ απφ ηε
Βξεηαλία, ηελ Ηηαιία, ην Βέιγην θαη ην Λίβαλν, φζν θαη
πηήζεσλ charter απφ ηελ Οπθξαλία, ηε Λεπθνξσζία, ηελ
Διβεηία θαη ην Λνπμεκβνχξγν μεθίλεζαλ λα θέξλνπλ
ηνπξίζηεο ζε επηιεγκέλα αηγππηηαθά ζέξεηξα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο (Hurghada) θαη ηνπ Ννηίνπ ηλά (Sharm
El Sheikh).
ηα $5,72 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε πξφζθαηα ε Αξρή
ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 αλήιζαλ ζε
$5,72 δηζ., νξηαθά κεησκέλα έλαληη ηνπ έηνπο 2018/19,
παξά ην γεγνλφο φηη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ
έηνπο 2019/20 παξνπζηάζηεθε κεησκέλε θίλεζε εμαηηίαο
ηεο παλδεκίαο. Σα ζηνηρεία ηεο Αξρήο αλέθεξαλ εμάιινπ
πηψζε ησλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο θαηά 9,6% ζε ζχγθξηζε κε ην Μάην 2019, ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ε
Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ αλαθνίλσζε ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο επηζηξνθήο πνζνζηνχ 8% ησλ ηειψλ δηέιεπζεο
πινίσλ πνπ μεθηλνχλ απφ βνξεηνδπηηθή Δπξψπε θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ην ιηκέλα ηγθαπνχξεο θαη άιινπο,
αλαηνιηθφηεξνπο απηνχ ιηκέλεο ηεο ΝΑ Αζίαο, κέζσ ηνπ
ηζπαληθνχ ιηκέλνο Santander.
Γειψζεηο Τπ. Μεηαθνξψλ γηα ηα έξγα ηνπ κεηξφ Καΐξνπ & ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ
ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Wazir
δήισζε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα δηνρεηεχζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP512 δηζ. ζηελ εθηέιεζε 22 έξγσλ αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξφ θαηά
ηελ πξνζερή ηεηξαεηία. Καηά ηνλ θ. El Wazir, νθηψ έξγα
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ EGP33,1 δηζ. έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί, ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη ε πινπνίεζε
άιισλ έμη, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο EGP228,5 δηζ.
Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ δήισζε επίζεο φηη έρεη νινθιεξσζεί ην 36% ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο
θάζεο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, θαζψο επίζεο ην 32% ηελ έξγσλ θαηαζθεπήο ηνπ ειαθξνχ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ πεξηνρή 10th
of Ramadan κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP32,6 δηζ. Ο θ. El Wazir αλαθέξζεθε
επίζεο ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ project αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, φπνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε αλαβάζκηζε 700 απφ ζχλνιν 1.102 ζηδεξνδξνκηθψλ δηαβάζεσλ, ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP2,5 δηζ, φπσο
θαη 39 απφ ζχλνιν 1.120 θέληξσλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο,
αιιά θαη ε αλαθαηαζθεπή / απνθαηάζηαζε 173 ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ, έλαληη 180 ζπλνιηθά ζηνρεπφκελσλ,
έλαληη ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP1,7 δηζ.
Ο Κνπβετηηαλφο φκηινο Kharafi National ππνγξάθεη
ζχκβαζε ζπληήξεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπιίνπ, ν
θνπβετηηαλψλ ζπκθεξφλησλ ηερληθφο φκηινο Kharafi National ππέγξαςε πνιχ πξφζθαηα ζχκβαζε αμίαο EGP775
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εθαη. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη
επηρεηξεζηαθψλ ειέγρσλ, ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 2 ηνπ
δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ.
ε δαλεηζκφ ζα πξνρσξήζνπλ νη αηγππηηαθνί ζηδεξφδξνκνη πξνο πιεξσκή ηεο Siemens
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπιίνπ, ε
θξαηηθή εηαηξεία ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ πξνηίζεηαη θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα ζπλάςεη
ζχκβαζε γηα ηε ιήςε δαλείνπ χςνπο €100 εθαη. απφ θνηλνπξαμία εγρψξησλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή
ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ Siemens γηα ηα έξγα πνπ απηφο
έρεη εθηειέζεη, αθ‟ ελφο εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη αθ‟ εηέξνπ αλάπηπμεο / αλαθαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη δηαβάζεσλ ζην
αηγππηηαθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ δάλεην ζα έρεη δηάξθεηα
κεηαμχ 3 θαη 5 εηψλ θαη ζα ηχρεη ηεο εγγχεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
ΣΟΤΡΗΜΟ
Νεφηεξα φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ, ζην δηάζηεκα 15 Μαΐνπ έσο 23
Ηνπιίνπ, ζπλνιηθά 605 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλά ηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο είραλ ειεγρζεί θαη ιάβεη ηα απαξαίηεηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα επαλεθθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζε 21 αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηηο πεξηνρέο
Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά, Αιεμάλδξεηαο, κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Καΐξνπ, νπέδ, Αζνπάλ,
Ηζκαειίαο, Λνχμνξ, Βνξείνπ ηλά, Qena, Γακηέηηεο,
Fayoum, Beheira, Πνξη αΐλη, Dakahlia, Minya, Assiut
θαη Sohag. Ζ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο ζε αλψηαην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 50% αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, νπφηε εηθάδεηαη φηη
ην πνζνζηφ ζα απμεζεί ζε 75%. εκεηψλεηαη φηη ζηηο
αξρέο Ηνπιίνπ, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ αλαθνίλσζε
επίζεο ηελ πγεηνλνκηθή πηζηνπνίεζε θαη αδεηνδφηεζε
ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά 30 ζρνιψλ θαηαδχζεσλ, 13 ηνπξηζηηθψλ γηφη θαη 4 θέληξσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ,
θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη Ννηίνπ
ηλά.
Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ
ηνπ Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θ. El
Anani επηζθέθζεθε επίζεκα, ζπλνδεπφκελνο απφ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ηελ Οπθξαλία φζν θαη ηε Λεπθνξσζία, πνπ
απνηεινχλ –ηδηαίηεξα ε πξψηε- ζεκαληηθφηαηεο ρψξεο
πξνέιεπζεο μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ζηελ
Αίγππην, ζε κία πξνζπάζεηα λα πξνσζήζεη ηελ εηθφλα
«πγεηνλνκηθήο» αζθάιεηαο ηεο ρψξαο θαη λα πξνζειθχζεη πξφζζεηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο απφ ηηο ελ ιφγσ
αγνξέο-ζηφρνπο. εκεησηένλ φηη ήδε, απφ ηελ επαλεθθίλεζε ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ, έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε εηζεξρφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε
ζηελ Αίγππην απφ ακθφηεξεο ηηο σο άλσ ρψξεο. χκθσλα δε κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. El Anani, ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ πνπ ππνδέρζεθε ε Αίγππηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ
26.000 άηνκα, ηα νπνία θαηεπζχλζεθαλ ζηηο πεξηθέξεηεο
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εθείλεο πνπ έρνπλ αλνίμεη γηα ην δηεζλή ηνπξηζκφ
(Δξπζξά Θάιαζζα, Νφηην ηλά θαη Matrouh), πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηελ Οπθξαλία, ηε Λεπθνξσζία, ηελ
Διβεηία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε εξβία.
Πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν ηνπξηζκνχ πξνβιέπεη ε θπβέξλεζε
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαο El-Saeed,
ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζηηθφ
θιάδν αλακέλεηαη λα κεησζεί ζε EGP5,2 δηζ. θαηά ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21, έλαληη EGP7,3 δηζ. ην έηνο
2019/20 (κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28,8%). Καηά ηελ θα El
-Saeed, ε αλακελφκελε πηψζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ αληαλαθιά ηε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
ζηνλ θιάδν, νη νπνίεο απνηεινχλ πνζνζηφ 84% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. χκθσλα εμάιινπ κε θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο παξειζφληνο Απξηιίνπ,
ην χςνο ησλ εζφδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20)
αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε πεξίπνπ $11 δηζ., έλαληη πξνεγνχκελσλ εθηηκήζεσλ γηα ηνπξηζηηθά έζνδα $16 δηζ.,
πξνηνχ μεζπάζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ.
Αλαθνξέο ζηελ θνηλή δήισζε Τπ. Σνπξηζκνχ Διιάδαο-Αηγχπηνπ
Ο εγρψξηνο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο 6/7 ζηελ θνηλή δήισζε ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ Τπνπξγψλ Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, θ.θ. Θενράξε θαη El Anani, αληίζηνηρα, αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ
ζηα ηαμίδηα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ θνηλή δήισζε αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ «αληαιιαγή κέξηκλαο γηα ηνπο
ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηηο δχν ρψξεο, ζην πιαίζην
ηεο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ θαη ππφ ην θσο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ δχν ρσξψλ». Σα αηγππηηαθά κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ ζρεηηθά φηη, κε βάζε ηα ζπκθσλεζέληα κεηαμχ
ησλ δχν Τπνπξγψλ, νη ηνπξηζηηθέο θαη ελ γέλεη ηαμηδησηηθέο ξνέο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο πξφθεηηαη λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ελψ ζα
θαηαξγεζεί ε πεξίνδνο θαξαληίλαο γηα ηνπο εθαηέξσζελ
ηνπξίζηεο θαη γεληθφηεξα ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη
ηηο δχν ρψξεο, πιελ βεβαίσο ησλ πεξηπηψζεσλ χπνπησλ
ή επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ. Δπηπιένλ, νη αηγππηηαθφο Σχπνο αλέθεξε φηη κε βάζε ηελ θνηλή δήισζε, ηα
ελδερφκελα θξνχζκαηα ζε ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη
ηε κία ή ηελ άιιε ρψξα ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ηε θηινμελνχζα ρψξα κε βάζε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο. Ο αηγππηηαθφο Σχπνο έθαλε ιφγν
επίζεο γηα ηελ πξφζθαηε ηειεδηάζθεςε ησλ δχν Τπνπξγψλ Σνπξηζκνχ, θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ θαη ζπκθσλήζεθε ε ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ αχμεζε ησλ
ηνπξηζηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, εηδηθά ζε απηή ηελ επαίζζεηε πεξίνδν φπνπ ε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ
απεηιεί ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζε φιν ηνλ θφζκν.
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UNCTAD: Χο θαη άλσ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ελδέρεηαη λα
απνιέζεη ε Αίγππηνο ιφγσ πηψζεο ηνπ ηνπξηζκνχ
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο UNCTAD, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην δηεζλή ηνπξηζηηθφ
θιάδν ζπλερηζηεί γηα ηνπο πξνζερείο ηέζζεξηο κήλεο, ε
Αίγππηνο ζα κπνξνχζε λα απνιέζεη πνζνζηφ πάλσ απφ
3% ηνπ ΑΔΠ ηεο –ήηνη πεξίπνπ $7,7 δηζ.- εμαηηίαο ησλ
ειαηησκέλσλ εζφδσλ απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ.
ηελ έθζεζή ηεο ε UNCTAD παξαζέηεη θαη δχν πην απαηζηφδνμα ζελάξηα, κε βάζε ηα νπνία ε Αίγππηνο ζα
κπνξνχζε λα απνιέζεη πεξίπνπ 6% ηνπ ΑΔΠ ηεο ($15,3
δηζ.) αλ ε θξίζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν δηαξθέζεη σο 8
κήλεο, ή αθφκε θαη 9% ηνπ ΑΔΠ ($22,9 δηζ.) αλ ε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξακείλεη ππνηνληθή γηα έλα νιφθιεξν
έηνο.
ΟΤΓΑΝ
πκθσλία ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο ηνπ νπδάλ απφ
ηελ Αηζηνπία
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ ζε
αλαθνίλσζε ηνπ ζνπδαληθνχ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο &
Δμνξχμεσλ πεξί ππνγξαθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ νπδάλ θαη Αηζηνπίαο κε αληηθείκελν ηελ
ηξνθνδφηεζε ηνπ πξψηνπ κε αηζηνπηθφ ειεθηξηθφ ξεχκα,
ζπλνιηθήο ηζρχνο 3.000 MW. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε
ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ππνγξάθεθε πξφζζεηε ζπκθσλία
ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πέληε γεηηνληθψλ ρσξψλ, κε
βάζε ηελ νπνία ην νπδάλ ζα πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθφ
ξεχκα ηζρχνο 1.000 MW ζε ρακειφηεξν θφζηνο. χκθσλα εμάιινπ κε δειψζεηο πςεινχ αμησκαηνχρνπ ηνπ ελ
ιφγσ ζνπδαληθνχ Τπνπξγείνπ ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ, «ε
πςειή ζηάζκε ησλ πδάησλ ζην Νείιν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο αλακέλεηαη λα σθειήζεη ηνλ θιάδν ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζην
νπδάλ, θαζψο εθηηκάηαη φηη απηφ ζα απμήζεη ηελ ειεθηξνπαξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα».
Δθθίλεζε πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απ’ επζείαο
θαηαβνιψλ κεηξεηψλ ζε θησρνχο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπιίνπ, ε
ζνπδαληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε πνιχ πξφζθαηα, ζε πηινηηθή βάζε, λα εθαξκφδεη πεηξακαηηθά πξφγξακκα απ‟
επζείαο θαηαβνιψλ κεηξεηψλ ζε νηθνλνκηθά αζζελείο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε κία πξνζπάζεηα –
ππνζηεξηδφκελε απφ ην δηεζλή παξάγνληα- αλαθνχθηζεο
εθείλσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ιφγσ παλδεκίαο, αιιά θαη εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, θαζψο θαη ππέξβαζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο κε απνηειεζκαηηθήο παξάδνζεο ηεο
φπνηαο επηζηηηζηηθήο ή άιιεο βνήζεηαο ζε είδνο ζε εθείλνπο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε. εκεηψλεηαη φηη ε δηαλνκή
κεηξεηψλ απφ ηε ζνπδαληθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεηαη
απφ κέξνο ησλ θνλδπιίσλ χςνπο $1,8 δηζ. πνπ αλέιαβαλ
σο δεζκεχζεηο δηεζλείο δσξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο Δ.Δ., ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο κε ηίηιν
“Sudan Partnership Conference” πνπ έιαβε ρψξα δηαδηθηπαθά κε επίθεληξν ην Βεξνιίλν ζηηο 25/6, κε ζθνπφ
ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην νπδάλ.
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Πάλησο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην σο άλσ
πεηξακαηηθφ πξφγξακκα θαηαβνιήο κεηξεηψλ, ηδηαίηεξα
θαηφπηλ ηεο πξφζθαηεο παξαίηεζεο ηνπ εκπλεπζηή ηνπ,
πξψελ πιένλ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi, έρεη
ηεζεί ππφ έληνλε ακθηζβήηεζε απφ έγθπξνπο νηθνλνκνιφγνπο ηνπ νπδάλ, νη νπνίνη δηακαξηχξνληαη κεηαμχ
άιισλ ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά
ηφζν ηνπο κεραληζκνχο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο, πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζε ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
ε αθφκε πςειφηεξα ηζηνξηθά επίπεδα ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζην νπδάλ
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε θαη πάιη κεγάιε αχμεζε, θζάλνληαο ζην λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ηνπ 136,36%,
έλαληη 114,23% ην Μάην, 99% ηνλ Απξίιην, 81,64% ην
Μάξηην, 71,36% ην Φεβξνπάξην θαη 64,28% ηνλ Ηαλνπάξην, αληίζηνηρα. Ζ λέα εθξεθηηθή άλνδνο ηνπ ηηκάξηζκνπ
ηνλ Ηνχλην απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ εγρψξησλ ηηκψλ
ησλ ηξνθίκσλ (ζηηεξψλ, αιεπξηνχ, ςσκηνχ, θξέαηνο,
βξσζίκσλ ειαίσλ, θξέζθνπ γάιαθηνο), αιιά θαη ησλ
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, σο απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ πνπ εκθαλίδεη ε
ρψξα ζε βαζηθά αγαζά θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» αγνξάο ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ.
Ζ θπβέξλεζε ηξνπνπνηεί ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
θαη εθθηλεί πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηε δηάξθεηα ηνπ
δεπηέξνπ εκίζεσο ηνπ Ηνπιίνπ, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε,
ππφ ην βάξνο ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ
ηεο παλδεκίαο, αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη ηε ζηαδηαθή –εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο- πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο, κε ηελ
ειπίδα φηη αθ‟ ελφο ζα επηηεπρζεί έλα «ξεαιηζηηθφ» επίπεδν ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο θαη αθ‟ εηέξνπ ζα εμαιεηθζεί έηζη ε παξάιιειε αλεπίζεκε εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ζηελ νπνία ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην
δνιιάξην θπκαίλεηαη πξνζθάησο πιεζίνλ ησλ 150 ιηξψλ
αλά δνιιάξην.
Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο αλαθνίλσζε φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο έηνπο κε βαζηθφ ζηφρν ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, δεδνκέλνπ
φηη ηα θξαηηθά έζνδα εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά πεξίπνπ 40% εμαηηίαο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. Σέινο,
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζεκείσζε φηη νη ηηκέο ησλ
θαπζίκσλ αλακέλεηαη λα επαλέιζνπλ ζε «θπζηνινγηθέο»
ηηκέο κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, θαζψο πξφθεηηαη
λα επηηξαπεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα εηζάγεη απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην
θαηλφκελν ειιείςεσλ.
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ
ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ δεκνζηεχνπκε πιεξνθνξίεο πεξί επεξρφκελσλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ ζηελ Αίγππην, δεδνκέλνπ φηη πξνο ην παξφλ θαη κέρξη λενηέξαο,
ε πξαγκαηνπνίεζε εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ εθδειψζεσλ
θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ έρεη αλαζηαιεί εμαηηίαο
ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ.
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεηαη λα επηηξέςεη ηελ επαλέλαξμε
εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη αλάινγσλ, κεγάινπ κεγέζνπο
εθδειψζεσλ απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην.
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