Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (16-30/6/2020)
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Φήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020/21 απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην
ηηο 17/6 ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ςήθηζε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21, ρσξίο λα έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο νπζίαο επί ηνπ
αξρηθνχ ζρεδίνπ πνπ είρε ππνβάιεη πξηλ κεξηθνχο κήλεο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Όπσο
αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ςεθηζζείο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνζερνχο
νηθνλνκηθνχ έηνπο πεξηιακβάλεη –θαηφπηλ ζρεηηθήο απαίηεζεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ- απμεκέλεο
ζπλνιηθέο θξαηηθέο δαπάλεο ζηνπο ηνκείο πγείαο, θαζψο θαη εθπαίδεπζεο / επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, κε απνηέιεζκα ηα ζρεηηθά θνλδχιηα λα αλέξρνληαη πιένλ –ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ- ζε EGP258,5 δηζ. φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ζε EGP424 δηζ. φζνλ αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηνπο δχν σο άλσ ηνκείο
εθπιεξψλεη ηε ζπληαγκαηηθή απαίηεζε δηάζεζεο ηνπ 10% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζε
δαπάλεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο / έξεπλαο. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζην ηέινο ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 (ηέινο πξνζερνχο επηεκβξίνπ), ν
πξνυπνινγηζκφο πξφθεηηαη λα αλαζεσξεζεί επί ηε βάζεη ηεο έσο ηφηε εμέιημεο ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο.
Ζ θπβέξλεζε αλαζεσξεί πξνο ηα άλσ ην ζηφρν αλάπηπμεο ηνπ έηνπο 2020/21
ηηο 18/6, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη αλαζεσξήζεη
πξνο ηα άλσ ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζρεηηθά ην ζηφρν ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ πξνζερνχο
νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21), θέξλνληάο ηνλ ζην 5%, έλαληη ξπζκνχ 3,5% κε 4% ηεο πιένλ
πξφζθαηεο πξνεγνχκελεο –αηζηφδνμεο, βαζηζκέλεο ζηελ ππφζεζε φηη ε παλδεκία ζα έρεη ιήμεη
έσο ηνλ Ηνχλην-Ηνχιην 2020- πξφβιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ν θ. Maait δήισζε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο
πνπ ιήγεη ζην ηέινο Ηνπλίνπ εθηηκάηαη ζε 3,54%, ελψ ην χςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο
ζε αλαινγία πξνο ην ΑΔΠ αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 7,5% θαη ε ζρέζε δεκνζίνπ ρξένπο πξνο
ΑΔΠ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε κεηαμχ 85,8% θαη 87%, έλαληη πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο
82,3%.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Πξφζζεηα θνλδχιηα χςνπο EGP10 δηζ. ζηνλ ηξέρνληα θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
Λίγν κεηά ηα κέζα Ηνπλίνπ, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα ElSaeed αλαθνίλσζε ηε δηάζεζε πξφζζεησλ θνλδπιίσλ χςνπο EGP10 δηζ. ζην πιαίζην ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. χκθσλα κε ηελ θα El-Saeed, ηα ελ ιφγσ πξφζζεηα
θξαηηθά θνλδχιηα ζα δηαηεζνχλ θπξίσο ζην Τπνπξγείν Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο (EGP4 δηζ.),
ζην Τπνπξγείν Νενιαίαο & Αζιεηηζκνχ (EGP1 δηζ.), ζηελ πεξηθέξεηα Καΐξνπ (EGP1,88 δηζ.)
θαη ζην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (EGP2,5 δηζ.), ελψ κηθξφηεξα πξφζζεηα θνλδχιηα ζα
δηαηεζνχλ ζηα Τπνπξγεία Μεηαθνξψλ (EGP120 εθαη.) θαη Δθπαίδεπζεο (EGP200 εθαη.),
θαζψο επίζεο θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο (ζπλνιηθά θνλδχιηα EGP550 εθαη.).
Έγθξηζε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, κνλνεηνχο δηάξθεηαο
ηηο 26 Ηνπλίνπ, ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ)
ελέθξηλε ηελ παξνρή λέαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηελ Αίγππην, κέζσ “stand-by
arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο $5,2 δηζ. εκεηψλεηαη φηη
πξνεγνπκέλσο, ζηηο 5/6, είρε επέιζεη ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
θαη ηνπ ΓΝΣ ζε ηερληθφ επίπεδν. χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ ηνπ Σακείνπ, ε σο άλσ έγθξηζε
επηηξέπεη ηελ άκεζε εθηακίεπζε θνλδπιίσλ χςνπο $2 δηζ. πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε
δφζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηελ Αίγππην, κε ηα ππνιεηπφκελα θνλδχιηα
(χςνπο $3,2 δηζ.) λα πξφθεηηαη λα εθηακηεπζνχλ ζε δχν δφζεηο, θαηφπηλ αμηνινγήζεσλ απφ ην
Σακείν ηεο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ηεο πινπνίεζεο θπβεξλεηηθψλ δηαξζξσηηθψλ
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κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ, ε σο άλσ ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε ζα
βνεζήζεη ηελ Αίγππην λα αληηκεησπίζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ έρεη επηθέξεη ε
παλδεκία, πεξηνξίδνληαο ηελ αληζνξξνπία πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο, αιιά
θαη θαιχπηνληαο κέξνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ειιείκκαηνο, κε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ησλ
θιάδσλ πγείαο θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο κεγέζπλζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο 11/5 ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
(ΓΝΣ) είρε εγθξίλεη πξνεγνχκελν αίηεκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ιήςε επείγνπζαο
ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο χςνπο $2,772 δηζ. κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ “rapid financing instrument”
(RFI) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ζηελ Αίγππην. Ζ
εθηακίεπζε ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο έιαβε ρψξα κφιηο κία εκέξα αξγφηεξα, ζηηο 12/5,
ελψ παξάιιεια, 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 ηεο ηάμεσο ησλ $4 δηζ.
ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην λνκνζρέδην γηα ηηο αιιαγέο ζην θαζεζηψο ΦΠΑ
Λίγν κεηά ηα κέζα Ηνπλίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκνζίεπζε ην λνκνζρέδην πνπ εηζάγεη
αιιαγέο ζην θαζεζηψο ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην
λέν λνκνζρέδην αλακέλεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα επηβάιεη θνξνιφγεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο δηαθήκηζεο, λα κεηψζεη ην θαηψθιη επηζηξνθήο ΦΠΑ γηα αγνξέο ζε
μέλνπο ηνπξίζηεο ζην επίπεδν ησλ EGP1.500 (αληί ηνπ ηξέρνληνο EGP5.000), λα ζπκπεξηιάβεη
ζην θαζεζηψο ΦΠΑ πξντφληα φπσο ην ζαπνχλη, ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη ηα ζλαθ (αληί
ζήκεξα ηζρχνληνο εηδηθνχ θφξνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 5%), θαζψο θαη λα επηβάιεη ζηηο επηρεηξήζεηο
λα ππνβάιινπλ δειψζεηο ΦΠΑ δηαδηθηπαθά θαη ζε κεληαία βάζε. Δπηπιένλ, ην λνκνζρέδην
επεθηείλεη ην πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ην ΦΠΑ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο (απαιιαγή
ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ΦΠΑ γηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ ή εμάγνπλ) θαη ζηηο εηδηθέο
νηθνλνκηθέο δψλεο (Οηθνλνκηθή Εψλε Γηψξπγαο νπέδ). Σν λνκνζρέδην δίλεη εμάιινπ ηε
δπλαηφηεηα ζην Τπνπξγείν Τγείαο λα εμαηξεί θαηά βνχιεζε απφ ηε θνξνιφγεζε ΦΠΑ
ζπζηαηηθά γηα ηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (πέξαλ εθείλσλ πνπ απνιακβάλνπλ
ήδε ζρεηηθήο απαιιαγήο κε βάζε παιαηφηεξα λνκνζεηήκαηα), ελψ πξνβιέπεη επίζεο ηελ
εμαίξεζε ησλ εκβνιίσλ, ησλ αληηζπιιεπηηθψλ, θαζψο θαη ησλ ζάθσλ πιάζκαηνο θαη ησλ
ζπζθεπψλ ζπιινγήο αίκαηνο απφ ππαγσγή ζην ΦΠΑ. Σν λέν λνκνζρέδην απαιιάζζεη επίζεο
απφ ην ΦΠΑ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα έξγα ζπληήξεζεο ηεξψλ ρψξσλ, ηα κείγκαηα
βξσζίκσλ ειαίσλ θαη ηα νρήκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ηα ελ ιφγσ πξντφληα /
ππεξεζίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππνβάιινληαη ζε εηδηθή θνξνιφγεζε κε ρακειφηεξνπο
ζπληειεζηέο). Σν ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρέδην εηζεγείηαη εμάιινπ ηελ απαιιαγή ησλ πξψησλ
πιψλ ηεο ραξηνβηνκεραλίαο απφ ηε θνξνιφγεζε ΦΠΑ. Σέινο, ην λνκνζρέδην εηζάγεη
πςειφηεξα πξφζηηκα γηα ηνπο παξαβάηεο.
Βαζηθφ ζηφρν ηνπ λνκνζρεδίνπ απνηειεί, ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ
πεξίπνπ 70.000 θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε εθείλν ησλ 550.000, θαζψο θαη ε απνηξνπή
ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην λα δηαθεχγνπλ ηεο θνξνιφγεζεο ΦΠΑ δειψλνληαο ρακειφηεξα
έζνδα. Όπσο δήισζε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ν θ. Maait, ην λέν λνκνζρέδην γηα ην ΦΠΑ δελ
πξφθεηηαη λα επηβάιεη αχμεζε ηεο ζρεηηθήο θνξνιφγεζεο ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ,
αιιά απιψο ζα εηζάγεη αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη απφδνζεο ηνπ
θφξνπ, θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηε ζπιινγή ΦΠΑ θαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ εδξεχνπλ
ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ην λνκνζρέδην έρεη ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
επηηειείνπ ηεο θπβέξλεζεο, ελψ φηαλ ην ζρεηηθφ θείκελν νξηζηηθνπνηεζεί, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, αλακέλεηαη λα εηζαρζεί ζην θνηλνβνχιην πξνο
ζπδήηεζε θαη ςήθηζε.
Σέινο, φπσο θαηέγξαςε ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, απφ ην ηέινο
Ηνπλίνπ ηίζεηαη ζε πηινηηθή εθαξκνγή ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο θνξνινγηθψλ
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δειψζεσλ θαη ζπιινγήο θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε
πιήξε εθαξκνγή απφ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, παξέρνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο εληαία
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαη ηελ πιεξσκή εηαηξηθψλ θφξσλ, ΦΠΑ
θαη ηειψλ ραξηνζήκνπ.
Έληνλε θηλεηηθφηεηα ζην δήηεκα ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο
ηα κέζα Ηνπλίνπ αλαθνηλψζεθε φηη λαπάγεζαλ νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ
θπβεξλήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ην θιείζηκν ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο φξνπο
πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ
θξάγκαηνο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Τδάηηλσλ Πφξσλ &
Άξδεπζεο θ. Abdel Aty, αηηία γηα ην λαπάγην ησλ ζπλνκηιηψλ ππήξμε ε «αθακςία ηεο
αηζηνπηθήο πιεπξάο ζε πιεζψξα ηερληθψλ θαη λνκηθψλ δεηεκάησλ». Καηά ηνλ θ. Abdel Aty,
«ε Αηζηνπία αξλήζεθε λα ππνγξάςεη δεζκεπηηθή ζπκθσλία πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο επηηαγέο ηνπ
δηεζλνχο δηθαίνπ, επηκέλνληαο φηη έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα πινπνηεί αλαπηπμηαθά projects
επί ηνπ Γαιάδηνπ Νείινπ». Σελ έληνλε αληίδξαζε ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο πξνο ηε ζηάζε ηεο
αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο εμέθξαζε θαη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, θ. Al Sisi, δηαηππψλνληαο ηελ
άπνςε φηη «φπσο ε Αίγππηνο ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηεο Αηζηνπίαο ζηελ αλάπηπμε, έηζη θαη ε
Αηζηνπία πξέπεη λα θαηαλνήζεη φηη ν Νείινο απνηειεί πεγή δσήο γηα ηελ Αίγππην»,
ζπλερίδνληαο φηη «ε Αίγππηνο επηζπκεί ηελ πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή ιχζε ησλ δηαθσληψλ επί
ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο». εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη δεηήζεη
ηελ παξέκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ ΖΔ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο,
ηδηαίηεξα δε ηελ πξφιεςε ηεο αλάιεςεο κνλνκεξψλ ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο Αηζηνπίαο, δηα ηεο
εμαγγειζείζαο έλαξμεο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο ηνλ Ηνχιην. Ζ
ζνπδαληθή πιεπξά, θαηφπηλ ηεο απνηπρίαο ησλ πξφζθαησλ ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ πνπ είραλ
επαλεθθηλήζεη θαηφπηλ δηθήο ηεο πξσηνβνπιίαο, πξφηεηλε φπσο ηα ζεκεία δηαθσλίαο κεηαμχ
ησλ θπβεξλήζεσλ ππνβιεζνχλ πξνο ζπδήηεζε ζε αλψηαην επίπεδν, κεηαμχ ησλ
πξσζππνπξγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο πξνο επαλέλαξμε ησλ
ηερληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν Αξαβηθφο χλδεζκνο κε ζρεηηθή ηνπ
δήισζε αλέθεξε φηη ζηεξίδεη ηελ Αίγππην ζηε δηακάρε ηεο κε ηελ Αηζηνπία γηα ην δήηεκα ηνπ
θξάγκαηνο, ηνλίδνληαο φηη «ε επάξθεηα ηξνθνδνζίαο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ κε
πδάηηλνπο πφξνπο απνηειεί δήηεκα άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπλνιηθή αζθάιεηα ησλ
αξαβηθψλ εζλψλ» θαη θαιψληαο φιεο ηηο πιεπξέο λα κελ αλαιάβνπλ κνλνκεξείο ελέξγεηεο.
Όπσο θαηέγξαςε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε απάληεζε ζην ηέινο Ηνπλίνπ
ζηηο αηγππηηαθέο αηηηάζεηο κε αλνηθηή επηζηνιή πξνο ην πκβνχιην Αζθαιείαο, δηαηππψλνληαο
ηελ άπνςε φηη «ε Αίγππηνο ιαλζαζκέλα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα
απνηειεί απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα», πξνζζέηνληαο φηη «ε αηγππηηαθή ζηάζε
έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο νη απφ
επνρήο απνηθηνθξαηίαο ξπζκίζεηο επί ηεο θαηαλνκήο ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ».
Πάλησο, ζηηο 26/6 ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ
ελεπιάθε ε Αθξηθαληθή Έλσζε, ε νπνία δηνξγάλσζε ηειεδηάζθεςε κεηαμχ ησλ ηξηψλ εγεηψλ,
φπνπ ζπκθσλήζεθε ε ζπλέρηζε ησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ –ππφ ηελ αηγίδα ηεο Έλσζεο
θαη κε ηε ζπκκεηνρή δηεζλψλ παξαηεξεηψλ- επί ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ, κε πξννπηηθή
επίηεπμεο ζπλαίλεζεο θαη νξηζηηθήο ζπκθσλίαο εληφο πεξηφδνπ 2-3 εβδνκάδσλ θαη κε
κνλνκεξνχο έλαξμεο πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο απφ πιεπξάο αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο
(ζεκεηψλεηαη σζηφζν φηη ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ, ν Αηζίνπαο Π/Θ θ. Ahmed επέκεηλε ζην
φηη ε πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ πξνζερνχο δεθαπελζεκέξνπ).
Σα θχξηα εθθξεκή δεηήκαηα δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα
πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο, νη πνζφηεηεο χδαηνο πνπ ζα εηζξένπλ ζηηο θαηάληε ρψξεο (νπδάλ
θαη Αίγππην) θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ ξνψλ θαηά ηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο.
Με βάζε δεκνζηεχκαηα ηεο 30εο Ηνπλίνπ, ζηηο 29/6 θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ ΖΔ, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry πξνψζεζε ηελ ηδέα
πηνζέηεζεο ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζηφρν λα δνζεί ε απαξαίηεηε ψζεζε πξνο
νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηξηκεξνχο ζπκθσλίαο γηα ην θξάγκα θαη απνθπγή αλάιεςεο κνλνκεξψλ
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ελεξγεηψλ απφ θάπνηα απφ ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο Σχπνο,
ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο εμέθξαζαλ ηε ζηήξημε ηνπο ζηελ εκπινθή ηεο
Αθξηθαληθήο Έλσζεο σο κεζνιαβεηή πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ.
CAPMAS: Σν ήκηζπ ησλ αηγππηηαθψλ λνηθνθπξηψλ βιέπεη πηψζε εηζνδεκάησλ
χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), πνζνζηφ
48,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ αηγππηηαθψλ λνηθνθπξηψλ πξνβιέπνπλ πηψζε ησλ
εηζνδεκάησλ ηνπο θαηά ην πξνζερέο ηξίκελν. Πεξηζζφηεξν αηζηφδνμα εκθαλίδνληαη ηα
λνηθνθπξηά ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ην ζρεηηθφ πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 43,3% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ηεο CAPMAS, ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ην ελ ιφγσ πνζνζηφ
αλέξρεηαη ζε 52,3%. Ζ έξεπλα επηζεκαίλεη εμάιινπ φηη ην 26,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ
φηη δελ εξγάδνληαη, ελψ ην 55,7% απηψλ εξγάδνληαη πιένλ ιηγφηεξεο ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ
φηη πξηλ ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ, ην 73,5% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δηαζέηνπλ
απαζρφιεζε δήισζαλ φηη ην εηζφδεκά ηνπο έρεη κεησζεί απφ ην μεθίλεκα ηεο παλδεκίαο (ηέιε
Φεβξνπαξίνπ), ελψ πνζνζηφ 60,3% απηψλ απνδίδνπλ ηελ απψιεηα εηζνδήκαηφο ηνπο ζηα
θπβεξλεηηθά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. Ζ έξεπλα ηεο
CAPMAS θαηέδεημε φηη πεξίπνπ ην 50% ησλ λνηθνθπξηψλ βαζίδεηαη ζε δαλεηζκφ πξνθεηκέλνπ
λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ην 17% εμαξηάηαη απφ θηιαλζξσπηθέο δσξεέο θαη ην 5,4%
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κέζσ έθηαθησλ θξαηηθψλ επηδνκάησλ αλεξγίαο. Ζ CAPMAS
αλέθεξε επίζεο φηη αμηφινγν κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ, ππφ ην βάξνο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, δαπαλά ρξήκαηα απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ, ή αθφκε πξνβαίλεη ζε πψιεζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ελψ εμάιινπ
πξνβαίλεη ζηελ πεξηθνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαηίζεηαη ζε αγνξέο
αθξηβφηεξσλ θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ (θξέαο, ςάξη, θνηφπνπιν). Σέινο, πνζνζηφ πεξίπνπ 45,3%
ησλ αηγππηηαθψλ λνηθνθπξηψλ ζεσξνχλ φηη ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ
απνηεινχλ ηε βαζηθή αηηία γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο απφ ην μέζπαζκα ηεο
παλδεκίαο.
Ζ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο ελέθξηλε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Αίγππην
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ε
Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB) ελέθξηλε πξφζθαηα ηε ρνξήγεζε δαλεηαθήο
ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €225 εθαη. κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη «πξάζηλεο» αλάπηπμεο. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα
ρξεκαηνδνηεί επελδπηηθά projects ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βηψζηκεο θαη
«πξάζηλεο» αλάπηπμεο, θαζψο θαη κεηξηαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
εκαληηθή άλνδν ησλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ην 2019 βιέπεη ε UNCTAD
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα εηήζηα έθζεζε ηεο UNCTAD γηα ηηο δηεζλείο
επελδπηηθέο ξνέο (“World Investment Report 2020”), ε Αίγππηνο δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε
κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ),
κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2019, θαηαγξάθνληαο κάιηζηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απηψλ θαηά 11%,
ζηα $9 δηζ., έλαληη $8,1 δηζ. ην 2018 θαη $7,4 δηζ. ην 2017. Καηά ηελ UNCTAD, ε άλνδνο ηνπ
επηπέδνπ ησλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ην 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αληίζεζε κε ηε ζπλνιηθή ηάζε
γηα νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ε νπνία ην 2019 είδε πηψζε ησλ εηζεξρφκελσλ
επελδπηηθψλ ξνψλ θαηά 10% ζε εηήζηα βάζε, ζην επίπεδν ησλ $45 δηζ. Καηά ηελ UNCTAD, νη
εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ππνζηεξίρζεθαλ θπξίσο απφ ηελ άλνδν ησλ επελδχζεσλ ζηνπο
θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη απφ απμεκέλεο επελδπηηθέο εηζξνέο ζηνπο
θιάδνπο ηειεπηθνηλσληψλ, παξαγσγήο / δηαλνκήο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη δηαρείξηζεο
αθηλήησλ.
Άλνηγκα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αίγππην απφ ηέινο Ηνπλίνπ
Όπσο αλαθνίλσζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, απφ ηηο 27/6 αίξνληαη ζηαδηαθά νη
πεξηνξηζκνί θπθινθνξίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ,
νη νπνίνη είραλ επηβιεζεί ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ιίγν κεηά ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο
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θνξσλντνχ ζηε ρψξα. χκθσλα κε ηνλ θ. Madbouly, ε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ απνζθνπεί ζηελ
επαλεθθίλεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθάζηζε
ηελ πεξηθνπή ηεο δηάξθεηαο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ζην δηάζηεκα 12 πκ έσο 4 πκ
θαζεκεξηλά, αληί 8 κκ έσο 4 πκ πνπ ήηαλ κέρξη ηψξα, θαζψο θαη ηελ επαλαθνξά θαλνληθψλ
σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, ησλ εζηηαηνξίσλ θαη
θαθεηεξηψλ, κε ηηο δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο λα μαλαλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηνπο γηα ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Απφ ηηο 27/6 θαη κέρξη λενηέξαο, ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα
εκπνξηθά θέληξα θιείλνπλ ζηηο 9 κκ, ελψ ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ζηηο 10 κκ ην αξγφηεξν.
Αξθεηά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε θπβέξλεζε ζθέπηεηαη λα θαηαζηήζεη ηα σο άλσ σξάξηα
ιεηηνπξγίαο κφληκα, ψζηε ηα θαηαζηήκαηα λα κελ παξακέλνπλ αλνηθηά πνιχ αξγά ηε λχρηα,
φπσο γηλφηαλ ζηελ πξν θνξσλντνχ επνρή. Δπίζεο, απφ ηηο 27/6 αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηνπο ζην
θνηλφ νη θηλεκαηνγξάθνη, ηα ζέαηξα θαη νη αζιεηηθνί ζχιινγνη, κε νξνθή πνζνζηνχ 25% ηνπ
επηπέδνπ πιήξνπο δπλακηθφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ηα
δεκφζηα πάξθα, νη δεκφζηνη ρψξνη αλαςπρήο θαη νη παξαιίεο ζα παξακείλνπλ επί ηνπ παξφληνο
θιεηζηά, κε εμαίξεζε βεβαίσο ηηο ηδησηηθέο παξαιίεο μελνδνρείσλ θαη θιεηζηψλ νηθηζκψλ
(compounds). χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ ν εζληθφο
αεξνκεηαθνξέαο ηεο ρψξαο, EgyptAir, πξφθεηηαη λα επαλεθθηλήζεη ηηο πηήζεηο ηνπ, αξρηθά
πξνο 22 θαη ζηαδηαθά ζηε ζπλέρεηα πξνο 29 δηεζλείο πξννξηζκνχο.
ε πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνζβιέπεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ην έηνο 2020/21
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
πξνγξακκαηίδεη λα κεηψζεη θαηά 25% ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην θξάηνο,
ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21, πην ζπγθεθξηκέλα απφ 119 ζε 90. Καηά ηηο ελ
ιφγσ πεγέο, ζηελ παξνχζα θάζε έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε ζπγρψλεπζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ
θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζε εμέιημε βξίζθνληαη ζπγρσλεχζεηο ή θαηαξγήζεηο πιεζψξαο
άιισλ, κε ην θχξην βάξνο λα πέθηεη ζηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ησλ
θαηαζθεπψλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο θξαηηθφο φκηινο πνπ ειέγρεη ηνλ
θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο (Cotton & textile Industries Holding Company) πξνγξακκαηίδεη ηε
κείσζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εηαηξεηψλ ζε κφιηο 10 –έλαληη 32 ζήκεξα- ελψ ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν πξνβιέπεηαη ε απνξξφθεζε αξθεηψλ θξαηηθψλ εξγνιαβηθψλ εηαηξεηψλ
ή εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο αθηλήησλ απφ άιινπο νκίινπο.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πηνζέηεζε ζην
ηέινο Ηνπλίνπ λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη ζα δηέπνπλ απφ ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο ηφζν ηελ
είζπξαμε νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην, φζν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ θξαηηθψλ
δαπαλψλ, ζε κία πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
βειηηζηνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο λέεο
θαηεπζχλζεηο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη θξαηηθνί θνξείο ζα ππνρξενχληαη –έλεθα ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζηα θξαηηθά ηακεία ε παλδεκία- λα πεξηθφςνπλ θαηά
20% ηα θνλδχιηα πνπ ζα δηαζέηνπλ γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ επηβξαδπλζεί
εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θαη θαηά 50% ηα θνλδχιηα γηα εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ
παξνπζηάζεη ζεκεία επηβξάδπλζεο.
ην 59% ε πιεξφηεηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λνζνθνκείσλ γηα ηνλ θνξσλντφ
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Τπνπξγφο Τγείαο θα Zayed ζην ηέινο
Ηνπλίνπ, ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λνζνθνκείσλ θαη κνλάδσλ απνκφλσζεο
γηα ζεξαπεία ηνπ θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην έρεη θζάζεη ην 59% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο
απηψλ, ελψ πνζνζηφ 71% ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο θνξσλντνχ
είλαη ζηελ παξνχζα θάζε θαηεηιεκκέλν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ θα Zayed, πεξίπνπ ην 23%
ησλ δηαζέζηκσλ ζπζηεκάησλ αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο είλαη θαηεηιεκκέλν ζηα θξαηηθά
λνζνθνκεία. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ζπλνιηθά
367 θξαηηθά ηδξχκαηα γηα ζεξαπεία ηνπ θνξσλντνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ
θιηληθψλ.
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ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 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
EGP648,9 δηζ. ζηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ηξηκήλσλ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2019/20), αλεξρφκελε ζε EGP6,166 ηξηζ. χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ζπλνιηθφ
θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα απμήζεθε ζε EGP156,65 δηζ. ην Μάξηην
2020, έλαληη EGP152,66 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2019, ελψ ην ζπλνιηθφ επίπεδν ησλ ηξαπεδηθψλ
απνζεκαηηθψλ αλεξρφηαλ ην Μάξηην 2020 ζε EGP263,12 δηζ. έλαληη EGP236,06 δηζ. ηνλ Ηνχλην
2019. Αληίζηνηρα, ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηξαπεδηθψλ πξνβιέςεσλ αλεξρφηαλ ην Μάξηην 2020 ζε
EGP135,44 δηζ. έλαληη EGP122,27 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2019. Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ησλ
αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη ηίηινπο ην Μάξηην 2020 αλέξρνληαλ ζε
EGP2,375 ηξηζ., έλαληη EGP1,765 ηξηζ. ηνλ Ηνχλην 2019, ελψ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
θαηαζέζεσλ ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αλεξρφηαλ ην Μάξηην 2020 ζε EGP4,426 ηξηζ., έλαληη
EGP4,306 ηξηζ. ην Φεβξνπάξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, απμεκέλν θαηά EGP119,7 δηζ. ζε δηάζηεκα
ελφο κελφο. Απφ ηηο ελ ιφγσ θαηαζέζεηο Μαξηίνπ 2020, θεθάιαηα EGP675,72 δηζ.
αληηζηνηρνχζαλ ζε θαηαζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ, ελψ θεθάιαηα EGP3,75 ηξηζ. ζε θαηαζέζεηο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη ρνξεγήζεηο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αλέξρνληαλ ζην ηέινο Μαξηίνπ
2020 ζε EGP2,02 ηξηζ., ζπλνιηθά απμεκέλεο θαηά EGP165,9 δηζ. (ήηνη 8,9%) ζηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ Ηνπιίνπ 2019-Μαξηίνπ 2020. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ,
ζην ηέινο Μαξηίνπ 2020 ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είρε απνξξνθήζεη ην 58,9% ησλ ζπλνιηθψλ
ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ν θιάδνο ηεο
βηνκεραλίαο απνξξφθεζε ην 31,5% ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν
ηνκέαο ππεξεζηψλ ην 25,8% απηψλ, ν θιάδνο εκπνξίνπ ην 10,6%, ν αγξνηηθφο ηνκέαο ην 2% θαη
νη ινηπνί ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ,
αληηπξνζψπεπζαλ ην 30,1% ησλ ρνξεγεζεηζψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Σέινο, ε Κεληξηθή
Σξάπεδα θαηέγξαςε ηελ αμία ησλ αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ εηο ρείξαο
μέλσλ επελδπηψλ ηνλ Απξίιην 2020 ζε EGP119,1 δηζ., πεξαηηέξσ κεησκέλε θαηά EGP30,2 δηζ.
έλαληη επηπέδνπ EGP149,3 δηζ. ην Μάξηην 2020.
Ζ δηνιίζζεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνζειθχεη μέλνπο επελδπηέο
χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξφζθαηε δηνιίζζεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαίλεηαη λα αλαζεξκαίλεη ην ελδηαθέξνλ μέλσλ επελδπηψλ γηα
ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζε αηγππηηαθνχο ηίηινπο. Καηά ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ε
ζηαζεξή πνξεία ηεο ηζνηηκίαο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο θαη ην πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ
θξάηεζαλ γηα δηάζηεκα αξθεηψλ κελψλ ηελ αγνξά ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε
εγξήγνξζε θαη ζρεηηθά έληνλε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε ησξηλή δηνιίζζεζε ηεο ιίξαο αλακέλεηαη
λα ελζαξξχλεη ηνπο επελδπηέο λα πξνβνχλ ζε αθφκε κεγαιχηεξεο ηνπνζεηήζεηο ζηελ αηγππηηαθή
αγνξά ρξενγξάθσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ, ε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
πξνο ην δνιιάξην έρεη επηζηξέςεη ζηα επίπεδα πνπ βξηζθφηαλ πξν επηακήλνπ, θζάλνληαο ζηηο
25/6 ην επίπεδν ησλ 16,0723 ιηξψλ αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηα
ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ-αξρέο Ννεκβξίνπ 2019 θαη αθνχ ε ηζνηηκία παξέκεηλε επί 51/2 κήλεο θάησ
απφ ην θαηψθιη ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην. χκθσλα κε εθηηκήζεηο έγθπξσλ εγρψξησλ
αλαιπηψλ, ε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην αλακέλεηαη λα θπκαλζεί κεηαμχ
16,50 θαη 17,50 ιηξψλ αλά δνιιάξην έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ εθηηκάηαη επίζεο φηη
ε αλακελφκελε πεξαηηέξσ δηνιίζζεζε ηεο ιίξαο ζα αζθήζεη απμεηηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ
αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο.
Γηαηήξεζε ζηαζεξψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο 25εο Ηνπλίνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη γηα αθφκε κηα θνξά ακεηάβιεηα ηα
βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, φπσο είρε θάλεη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ θαη ζηα κέζα Μαΐνπ θαη αθνχ
πξνεγνπκέλσο, ζηηο 16 Μαξηίνπ, ηα είρε κεηψζεη θαηά 300 κνλάδεο βάζεο ζε κία πξνζπάζεηα
ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο
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παλδεκίαο θνξσλντνχ. Σν επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξήζεθε ζε 9,25%, ην επηηφθην
δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 10,25%, ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζε 9,75%,
αληίζηνηρα. Ζ εθ λένπ δηαηήξεζε ακεηάβιεησλ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ήηαλ αλακελφκελε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. εκεηψλεηαη φηη
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ είρε κεηψζεη ηέζζεξηο θνξέο ηα επηηφθηα,
θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά.
Ο ηξαπεδηθφο φκηινο CIB εηνηκάδεη ηελ πξψηε αηγππηηαθή έθδνζε «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγαιχηεξνο ηδησηηθφο ηξαπεδηθφο φκηινο ηεο
Αηγχπηνπ, Commercial International Bank (CIB), ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο –
πξψηεο ζηα ρξνληθά- έθδνζεο αηγππηηαθψλ «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ αμίαο $100 εθαη., έρεη
πξφζθαηα δηαπηζηψζεη δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζην ζρεηηθφ πξφγξακκα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
έρεη εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο λα επελδχζεη θεθάιαηα $65 εθαη. ζηε ζρεδηαδφκελε πξψηε
δφζε ηεο έθδνζεο «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο, θαζψο επίζεο λα ζπλεξγαζηεί
κε ηνπο εκπιεθφκελνπο αηγππηηαθνχο θνξείο θαη ζε κειινληηθέο εθδφζεηο ηέηνησλ νκνιφγσλ.
Δπηπιένλ, ε IFC έρεη δειψζεη έηνηκε λα παξάζρεη ηελ ηερλνγλσζία ηεο πξνο ηνλ ηξαπεδηθφ
φκηιν CIB φζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία έθδνζεο «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ, αιιά θαη φζνλ αθνξά
επηκέξνπο θξηηήξηα θαη ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζηήξημε
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ δξνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εγθξίλεη επλντθά δάλεηα πξνο κηθξέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο
ηα κέζα Ηνπλίνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ελέθξηλε αίηεκα πνπ ηεο δηαηππψζεθε
απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη κηθξνχ κεγέζνπο θαιιηεξγεηέο θαη
θηελνηξφθνη ζηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ δαλεηαθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επλντθνχο φξνπο, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο CBE γηα
ρακειφηνθεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έηζη, απφ ηνχδε νη εκπνξηθέο
ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα δέρνληαη αηηήζεηο κηθξψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα επλντθά
δάλεηα, κε επηδνηνχκελν επηηφθην ηεο ηάμεσο ηνπ 5%. εκεηψλεηαη φηη ρακειφηνθεο δαλεηαθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο κε κεησκέλα επηηφθηα ηεο ηάμεσο ηνπ 5% θαη ηνπ 8% -ζην πιαίζην ζρεηηθψλ
ρξεκαηνδνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηφζν ζηελ πξν φζν θαη ζηε κεηά
θνξσλντφ πεξίνδν- δηθαηνχληαη επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ βηνκεραλίαο, γεσξγίαο, θαηαζθεπψλ,
αγνξάο αθηλήησλ γηα κεζαία εηζνδήκαηα, ηνπξηζκνχ θαη αεξνκεηαθνξψλ.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ μεληθά πξφγξακκα παξνρήο εγγπήζεσλ ζε δάλεηα
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE)
εγθαηλίαζε πξφγξακκα παξνρήο εγγπήζεσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο
ησλ δαλείσλ πνπ ζα παξέρνπλ νη εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο
πξσηνβνπιίαο ηεο CBE γηα ζηήξημε ηφζν κηθξνκεζαίσλ φζν θαη κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ησλ
θιάδσλ βηνκεραλίαο, γεσξγίαο θαη θαηαζθεπψλ κε ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP100 δηζ. Οη ελ ιφγσ
εγγπήζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP7 δηζ. ζα ρνξεγεζνχλ κέζσ ηεο θξαηηθήο Credit Risk Guarantee
Company, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο CBE. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηελ ελ ιφγσ
πξσηνβνπιία, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο ρνξεγνχλ δάλεηα κε κεηνχκελν θιηκαθσηά επηηφθην ηεο
ηάμεσο ηνπ 8%, ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο ησλ σο άλσ θιάδσλ ηεο
νηθνλνκίαο.
Γαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο EBRD πξνο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο γηα ζηήξημε
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) πξφθεηηαη λα παξάζρεη δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε
χςνπο $100 εθαη. πξνο ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, Commercial
International Bank (CIB), ψζηε απηή λα ζηεξίμεη ηε ξεπζηφηεηα εγρψξησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο
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παλδεκίαο. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο επίζεο ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ε EBRD ελέθξηλε ηε
ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ χςνπο $200 εθαη. πξνο ηε κεγαιχηεξε θξαηηθή ηξάπεδα ηεο
Αηγχπηνπ, National Bank of Egypt (NBE), κε ζθνπφ ηελ παξνρή επλντθψλ δαλείσλ πξνο
εγρψξηεο επηρεηξήζεηο γηα ζηήξημή ηνπο έλαληη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. χκθσλα κε ηα
ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θεθάιαηα χςνπο $100 εθαη. πξφθεηηαη λα θαηεπζπλζνχλ ζε
παξνρή βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη
ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έξζεη αληηκέησπεο κε κεησκέλν θχθιν εξγαζηψλ θαη έζνδα εμαηηίαο
ηνπ θνξσλντνχ. Σα ππφινηπα θεθάιαηα χςνπο $100 εθαη. πξφθεηηαη λα θαηεπζπλζνχλ ζε
επλντθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο NBE γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο
ζπλαιιαγψλ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο EBRD γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ (“Trade Facilitation Programme”), αλεβάδνληαο ηα ζρεηηθά θεθάιαηα
πνπ δηαζέηεη ε EBRD ζηελ Αίγππην γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζε $300 εθαη. εκεηψλεηαη φηη
ηνλ πεξαζκέλν Μάην ε EBRD είρε δηαζέζεη ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $100 εθαη. πξνο εθάζηε εθ
ησλ δχν κεγάισλ ηδησηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, NBK Egypt
(National Bank of Kuwait) θαη QNB Al Ahli (Qatar National Bank), ελψ αληίζηνηρε
ρξεκαηνδφηεζε είρε δηαζέζεη ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη ζηελ Bank of Alexandria.
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ & νκνιφγσλ ζε ιίξεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
ηηο 23/6 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε ιίξεο, ηξίκελεο, εμάκελεο,
ελλεάκελεο θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο EGP28,5 δηζ. Ζ CBE
δέρζεθε πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP52,12 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο
πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο EGP17,32 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα απνδέρζεθε
πνιχ ρακειφηεξεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξέο φζνλ αθνξά ηα ελλεάκελεο θαη ηα
δσδεθάκελεο δηάξθεηαο έληνθα γξακκάηηα (έγηλαλ δεθηέο πξνζθνξέο χςνπο κφιηο EGP670,7
εθαη. θαη EGP3,65 δηζ. αληίζηνηρα) ιφγσ ησλ πςειψλ απνδφζεσλ πνπ δήηεζαλ νη
ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ
εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο ηεο 23εο Ηνπλίνπ αλήιζε γηα ηα ηξίκελεο δηάξθεηαο ζε 12,917%
έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 12,337%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ζηηο 16/6, γηα ηα
εμάκελεο δηάξθεηαο ζε 12,892% έλαληη 12,441% ζηηο 16/6, γηα ηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο ζε
12,965% έλαληη 12,502% ζηηο 16/6 θαη γηα ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο ζε 12,792% έλαληη
12,449% ζηηο 16/6.
Δπίζεο ζηηο 23/6, ε CBE δηέζεζε θξαηηθά νκφινγα ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο,
νλνκαζηηθήο αμίαο EGP3,75 δηζ. θαη EGP3,25 δηζ. αληίζηνηρα, απνδερφκελε ηειηθά σζηφζν
πνιχ ρακειφηεξεο ζπλνιηθά πξνζθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππνβιεζείζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
έγηλαλ απνδεθηέο πξνζθνξέο χςνπο EGP402,83 εθαη. (έλαληη ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ
EGP5,9 δηζ.) φζνλ αθνξά ηα ηξηεηή νκφινγα θαη χςνπο EGP8,8 εθαη. (έλαληη ππνβιεζεηζψλ
πξνζθνξψλ EGP2,49 δηζ.) φζνλ αθνξά ηα επηαεηή νκφινγα. Οη κέζεο απνδφζεηο ησλ ηξηεηψλ
νκνιφγσλ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ζε 13,883% έλαληη 13,514% ζηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο
9εο Ηνπλίνπ, ελψ εθείλεο ησλ επηαεηψλ νκνιφγσλ αλήιζαλ ζε 13,861% έλαληη 13,723% ζηελ
αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 9εο Ηνπλίνπ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξφζθαηε αλνδηθή
θίλεζε ησλ απνδφζεσλ ηφζν ζηα έληνθα γξακκάηηα φζν θαη ζηα νκφινγα ηνπ αηγππηηαθνχ
θξάηνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληάζεσλ Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ
πδξνειεθηξηθφ θξάγκα, θαζψο θαη Αηγχπηνπ-Σνπξθίαο γηα ηε Ληβχε.
Σν θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν θαη ε επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Hermes επηδεηνχλ
απφθηεζε κεξηδίνπ 76% ζηελ Arab Investment Bank
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ φηη ην λενζχζηαην θξαηηθφ
αλαπηπμηαθφ ηακείν ηεο Αηγχπηνπ (SWF) θαη ε επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Hermes έιαβαλ
έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηε δηεμαγσγή
ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηνπ
θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ Arab Investment Bank (ΑΗΒ), πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα
πξνβνχλ ζηελ απφθηεζε ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ 76% ζην θεθάιαην απηνχ. Πην αλαιπηηθά, ην SWF
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αλακέλεηαη λα απνθηήζεη κεξίδην έσο 25% ηεο ΑΗΒ, ελψ ε EFG Hermes αλακέλεηαη λα
απνθηήζεη κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 51%. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν
δπλεηηθνί αγνξαζηέο ηεο ΑΗΒ αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε επηθείκελε αχμεζε θεθαιαίνπ
ηεο ηξάπεδαο, απνθηψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεηνςεθηθφ κεηνρηθφ κεξίδην ζε απηήλ.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ν θξαηηθφο επελδπηηθφο βξαρίνλαο National Investment Bank (ΝΗΒ)
θαηέρεη ζήκεξα κεξίδην 91,4% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ΑΗΒ, ελψ ην ππφινηπν 8,6% ην θαηέρεη ην
αηγππηηαθφ δεκφζην (κέζσ ηεο Federation of Arab Republics). Ο φκηινο ΑΗΒ πξνζθέξεη ηφζν
εκπνξηθέο φζν θαη επελδπηηθέο, αιιά θαη ηζιακηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Κπβεξλεηηθέο δειψζεηο πεξί ζρεδηαδφκελεο νινθιήξσζεο ηερλνινγηθψλ πάξθσλ
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat
δήισζε –ζην πιαίζην ηειεδηάζθεςεο πνπ νξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην
ζην Κάηξν (AmCham) φηη ε θπβέξλεζε πιεζηάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο έμη
ηερλνινγηθψλ πάξθσλ ζηηο πεξηθέξεηεο Minya, Menofia, Mansoura, Sohag, Qena θαη Αζνπάλ. Ο
θ. Talaat ζπκπιήξσζε φηη ε εγθαηλίαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
φηαλ ιήμεη ε παλδεκία θνξσλντνχ. χκθσλα κε ηνλ θ. Talaat, ηα ελ ιφγσ ηερλνινγηθά πάξθα
αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ ην θαηλνηφκν ηερλνινγηθφ επηρεηξείλ ζηελ Αίγππην, πεξηιακβάλνληαο
θαη θηινμελψληαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαηάξηηζεο, νινθιεξσκέλεο /
θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγηθέο ηερλνινγηθέο κνλάδεο, εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ ινγηζκηθνχ,
εθαξκνγψλ αιιά θαη hardware, εθθνιαπηήξηα λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, κνλάδεο θαηάξηηζεο ζε
ηερλνινγία ηερλεηήο λνεκνζχλεο, κνλάδεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη αζθάιεηαο
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο Τπνπξγφο δηεπθξίληζε επίζεο φηη ν θεληξηθφο ζηφρνο
δεκηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ είλαη λα επηηεπρζεί ζπγθέληξσζε
επηρεηξεκαηηψλ, αθαδεκατθψλ, επηζηεκφλσλ θαη ρξεκαηνδνηψλ ζηνλ ίδην ρψξν, ψζηε λα
δεκηνπξγνχληαη ζπλέξγεηεο πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ θιάδσλ
ζηελ Αίγππην. Ο θ. Talaat δήισζε εμάιινπ φηη ην Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξηθήο έρεη επελδχζεη θνλδχιηα ηεο ηάμεσο ησλ $30 εθαη. ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 γηα ηελ
αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, γεγνλφο πνπ βνήζεζε ηελ ελίζρπζε ηεο
δπλακηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ δηθηχσλ ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο
πςειήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. Ο Τπνπξγφο δηεπθξίληζε
επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πινπνηεί εληαηηθά επξχηεξν πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, ζπλνιηθνχ θφζηνπο $1,6 δηζ. κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ ζηε ρψξα απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 15,5 Mbps ζε εθείλν
ησλ 20 Mbps σο ην ηέινο ηνπ 2020 θαη ησλ 40 Mbps σο ην ηέινο ηνπ 2021.
ανπδαξαβηθέο επηρνξεγήζεηο EGP200 εθαη. πξνο αηγππηηαθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Al Mashat ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ε
. Αξαβία –ζπγθεθξηκέλα ε θξαηηθή Saudi Grant Committee- ελέθξηλε ηελ παξνρή
επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP200 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πέληε κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρνξήγεζε χςνπο EGP100 εθαη. ζα
θαηεπζπλζεί ζηελ Agricultural Bank of Egypt κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε γεσξγηθνχ
επελδπηηθνχ project, θαζψο θαη projects θηελνηξνθηθψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη
γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, επηρνξεγήζεηο χςνπο EGP100 εθαη. ζα θαηεπζπλζνχλ ζε
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ζπζηεκάησλ
logistics γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αλσηέξσ
επηρνξεγήζεηο εληάζζνληαη ζε επξχηεξν πξφγξακκα ζανπδαξαβηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηελ
Αίγππην ζπλνιηθνχ χςνπο $200 εθαη., κέζσ ηνπ νπνίνπ ε . Αξαβία έρεη ρξεκαηνδνηήζεη
ζπλνιηθά 2.176 αλαπηπμηαθά projects ζε νιφθιεξε ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
χκβαζε εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ε Elsewedy Electric
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ
νκίινπ Elsewedy Electric, κε ηελ επσλπκία Elsewedy Electric Trading & Distribution
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ππέγξαςε ζχκβαζε αμίαο EGP423,3 εθαη. κε ηνλ φκηιν real estate developers, El Mostakbal
Urban Development, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη έξγα εγθαηάζηαζεο ππνδνκψλ
ειεθηξνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ
νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Mostakbal City, ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. χκθσλα κε
ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ 22
κήλεο. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο Elsewedy Electric είρε ππνγξάςεη
αλάινγε ζπκθσλία αμίαο EGP620 εθαη. ην 2017, γηα ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζην
πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο Mostakbal City, έξγν πνπ πινπνηείηαη ζηελ
παξνχζα θάζε, πιεζίνλ ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο.
Γεκηνπξγία 3 λέσλ δσλψλ logistics εμήγγεηιε ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν επηθεθαιήο ηεο –ππαγφκελεο ζην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ- αηγππηηαθήο
Αξρήο Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ITDA) θ. Ashmawy δήισζε φηη ην Τπνπξγείν
πξφθεηηαη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία
ηξηψλ λέσλ δσλψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξνθνδνζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics) ζηηο
πεξηθέξεηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, νπέδ θαη Sharqiya, ηα έξγα θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ
εθηηκάηαη πσο ζα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP14,5 δηζ.
Έξγα αμίαο EGP2 δηζ. θαζπζηεξεί ιφγσ παλδεκίαο ε SODIC
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ν κεγάινο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο
real estate developers 6th of October Development & Investment Company (SODIC) έρεη
αλαβάιεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζπλνιηθήο αμίαο EGP2
δηζ., ηα νπνία ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλα λα εγθαηληαζηνχλ ην Μάξηην 2020. Καηά ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ε θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο πινπνίεζεο λέσλ θαηαζθεπαζηηθψλ
έξγσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αιιεπάιιειεο καηαηψζεηο πξνγξακκαηηζκέλσλ θιαδηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ εθδειψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο θιαδηθήο
έθζεζεο Cityscape Egypt πνπ επξφθεηην λα ιάβεη ρψξα ζην ηέινο Μαξηίνπ. Ο θιαδηθφο Σχπνο
ζεκείσζε φηη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ιφγσ ηεο παλδεκίαο έρεη δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα κείσζεο εηζνδεκάησλ ζηνπο αγνξαζηέο, κε απνηέιεζκα ε SODIC λα πξνζπαζεί
ζηελ παξνχζα θάζε αθ’ ελφο λα κεηψζεη ηα κεγέζε ησλ αθηλήησλ (ψζηε νη ηηκέο απηψλ λα
είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηέο ζηνπο αγνξαζηέο) θαη αθ’ εηέξνπ λα επηκεθχλεη ηηο πεξηφδνπο
απνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά θαηνηθηψλ. Ο θιαδηθφο Σχπνο ζεκείσζε φηη ε SODIC
αληηκεηψπηζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020 ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
καηαηψζεσλ πσιήζεσλ αθηλήησλ, ην νπνίν έθζαζε ζην 22%, έλαληη 12% ην αληίζηνηρν
ηξίκελν ηνπ 2019, σζηφζν ην ελ ιφγσ πνζνζηφ κεηψζεθε ζηε ζπλέρεηα, επαλεξρφκελν ζην
επίπεδν ηνπ 13% θαηά ηελ πεξίνδν 1εο Απξηιίνπ – 6εο Ηνπλίνπ 2020, κε ηνλ φκηιν SODIC λα
εθθξάδεη ηελ αηζηνδνμία ηνπ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία ζα
μεπεξαζηνχλ γξήγνξα κε ηε ιήμε απηήο, δεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθήο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο
πνπ παξνπζηάδεη ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ, ππνζηεξηδφκελεο θπξίσο απφ ηνλ πςειφηαην
ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ε SODIC δηαπηζηψλεη φηη ε ηξέρνπζα πγεηνλνκηθή
θξίζε ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε δήηεζε γηα θιεηζηέο νηθηζηηθέο θνηλφηεηεο
(compounds), ηάζε πνπ εθηηκάηαη φηη ζα σθειήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ ζε βάζνο
ρξφλνπ.
Όπσο ζεκείσζαλ εμάιινπ ηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ε SODIC θαηέγξαςε ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 αχμεζε θαηά 25% ζηηο πσιήζεηο ηεο θαηνηθηψλ, κε ζπλνιηθά έζνδα
ηεο ηάμεσο ησλ EGP842 εθαη. (έλαληη EGP672 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019), κε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελ ιφγσ αχμεζεο λα απνδίδεηαη ζηηο πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζηα δπηηθά
πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Όπσο αλέθεξε ηέινο ν θιαδηθφο Σχπνο, ην ηξέρνλ επίπεδν
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο SODIC αλέξρεηαη ζε EGP7,7 δηζ., ην νπνίν θαιχπηεη ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ νκίινπ γηα πεξίνδν πεξίπνπ 16 κελψλ.
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Κίλεηξα αλαθνίλσζε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην γηα ππαιιήινπο πνπ ζα κεηαζηεγαζηνχλ
ζηε λέα πξσηεχνπζα
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην
αλαθνίλσζε εηδηθά θίλεηξα θαη σθειήκαηα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη πξφθεηηαη
λα κεηαζηεγαζηνχλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλνληαη
επίδνκα θαηνηθίαο θαη θάιπςε νδνηπνξηθψλ εμφδσλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλακέλνληαη.
Γηαδηθηπαθά εγθαηληάδεη νινθιεξσζέληα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ν Πξφεδξνο Al Sisi
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 29/6 ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi
εγθαηλίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο νξηζκέλα νινθιεξσζέληα θαηαζθεπαζηηθά έξγα εζληθνχ
αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ παξνπζία ηνπ Π/Θ ηεο ρψξαο θ. Madbouly, Τπνπξγψλ θαη
πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ, θαζψο θαη άιισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
δσήο ηεο ρψξαο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εγθαηλίαζε ην άξηη
αλαθαηληζζέλ ηζηνξηθφ θηίξην “Baron Empain” ζηελ Ζιηνχπνιε ηνπ Καΐξνπ, ην δηεζλέο
αεξνδξφκην Sphinx ζηελ Γθίδα, θαζψο θαη λέν κηθξφ δηεζλέο αεξνδξφκην πιεζίνλ ηεο λέαο
δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε φηη ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly
δήισζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο, φηη ε θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη λα επελδχζεη
θνλδχιηα πεξίπνπ EGP400 δηζ. ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα ππνδνκψλ θαηά ην πξνζερέο
νηθνλνκηθφ έηνο.
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Αλαβνιή πξνγξακκαηηζκέλεο εηήζηαο Γηάζθεςεο γηα Τπεξάθηηα Κνηηάζκαηα
ην ηέινο Ηνπλίνπ, νη δηνξγαλσηέο ηεο εηήζηαο δηάζθεςεο γηα ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα θαη ηνλ
θιάδν ηεο ελέξγεηαο (Mediterranean Offshore Conference) πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ
Αιεμάλδξεηα θαη ήηαλ θέηνο πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην ηξηήκεξν 13-15 Οθησβξίνπ,
αλαθνίλσζαλ ηελ αλαβνιή ηεο γηα ην ηξηήκεξν 12-14 Οθησβξίνπ 2021, εμαηηίαο ησλ
αλεζπρηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ζπλερηδφκελε παλδεκία αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Θπκίδνπκε φηη ε πεξζηλή 10ε έθδνζε ηεο ελ ιφγσ Γηάζθεςεο
είρε ιάβεη ρψξα ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο θαηά ην δηάζηεκα 15-17 Οθησβξίνπ 2019,
κε ηε ζπκκεηνρή, κεηαμχ άιισλ, πςειφβαζκσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αηγππηηαθνχ
θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαη ησλ επηθεθαιήο φισλ ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ
εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ησλ νκίισλ ΔΝΗ, ΒΡ,
Shell, Wintershall DEA θαη Edison.
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε 12 ζπκθσληψλ έξεπλαο & αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ην
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε δψδεθα ζπκθσλίεο κε δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ νη Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total, Noble Energy, Edison, Kuwait Foreign
Petroleum Exploration Company θαη Mubadala, νη νπνίεο είραλ ππνγξαθεί ηνλ παξειζφληα
Φεβξνπάξην, κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ ζε πεξηνρέο παξαρψξεζεο ζηε Μεζφγεην, ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ζηε Γπηηθή
Έξεκν. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη νθηψ απφ ηηο αλσηέξσ ζπκθσλίεο αθνξνχζαλ
έξεπλα θαη αλάπηπμε θνηηαζκάησλ ζηε Μεζφγεην θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία
θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ελψ αθφκε ηξεηο αλάινγεο ζπκθσλίεο ππέγξαςε ε Ganoub El Wadi
Petroleum Holding Company (Ganope) γηα αλάπηπμε θνηηαζκάησλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη
κία αθφκε ζπκθσλία ππέγξαςε ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) γηα αλάπηπμε
θνηηαζκάησλ ζηε Γπηηθή Έξεκν. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν θ. El-Molla, νη σο άλσ δηεζλείο
πεηξειατθνί φκηινη εθηηκάηαη πσο ζα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο ηνπιάρηζηνλ $1 δηζ. γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ, δηα ηεο δηάλνημεο 21 εξεπλεηηθψλ θξεάησλ. Όπσο
ζεκείσζε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα
εγθξηζνχλ νξηζηηθά απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην.

11

Αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ απφ ηνλ φκηιν Petrogulf ζηνλ θφιπν νπέδ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ν φκηινο Petrogulf Misr, πνπ απνηειεί
θνηλνπξαμία ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC), ηεο Kuwait Foreign Petroleum
Exploration Company θαη ηεο Cheiron, αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε, ζε αβαζή χδαηα ζην λφηην
ηκήκα ηνπ θφιπνπ νπέδ, ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο Geisum, θνηηάζκαηνο αξρηθήο
παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 2.000 βαξειηψλ εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα,
ην ζπγθεθξηκέλν θξέαξ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία GNN-4, πεξηέρεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 260 εθαη.
πεηξειαίνπ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 70 εθαη. βαξέιηα αληιήζηκνπ αξγνχ πεηξειαίνπ.
Γεκνζηεχκαηα γηα αλαζεψξεζε φξσλ εμαγνξάο Edison απφ ηνλ φκηιν Energean
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ηεο Αηγχπηνπ αλαθέξζεθε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ζε ζπκθσλία ηνπ ηηαιηθνχ
ελεξγεηαθνχ νκίινπ Edison κε ην αίηεκα ηνπ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ
πδξνγνλαλζξάθσλ Energean, πξνθεηκέλνπ ε Edison λα πξνβεί ζε επαλαμηνιφγεζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ησλ ηηκψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε
παγθφζκην επίπεδν. Σα ζρεηηθά αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε Edison δέρζεθε λα
κεηψζεη θαηά πεξίπνπ 60% ηελ αμία ζηελ νπνία ζα πσιήζεη ην ραξηνθπιάθηφ ηεο ζηελ
Energean, ζε $284 εθαη., αθαηξψληαο σζηφζν ηα θνηηάζκαηα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ζηε Ννξβεγία
θαη ζηελ Αιγεξία. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα αηγππηηαθά θνηηάζκαηα ηεο
Edison, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ κεξίδην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ηηαιηθνχ
νκίινπ, πεξηέξρνληαη κέζσ ηεο λέαο ζπκθσλίαο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Energean. χκθσλα κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν, ν ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο δήισζε πσο επηζπκεί λα νινθιεξψζεη
γξήγνξα, εληφο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2020, ηελ εμαγνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Edison, έρνληαο ήδε ζπλάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
απηήο κέζσ θνηλνπξαμίαο ηξαπεδψλ θαη αλακέλνληαο νξηζηηθή έγθξηζε ηεο εμαγνξάο απφ ηηο
αηγππηηαθέο Αξρέο.
ΔΜΠΟΡΗΟ
Ζ Δ.Δ. επηβάιιεη πξφζζεηνπο νξηζηηθνχο δαζκνχο ζε αηγππηηαθά πξντφληα fiberglass
ηηο 15 Ηνπλίνπ, ε Δπξ. Δπηηξνπή επέβαιε πξφζζεηνπο νξηζηηθνχο δαζκνχο ηεο ηάμεσο ηνπ
10,9% ζε πξντφληα fiberglass πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ Αίγππην, νη νπνίνη ζα ηζρχζνπλ γηα ην
δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο. Οη ελ ιφγσ δαζκνί επηβιήζεθαλ σο απνηέιεζκα έξεπλαο
πνπ δηεμήγε ε Δ.Δ. γηα αζέκηηεο θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαη ήξζαλ ζε ζπλέρεηα ηεο επηβνιήο –ηνλ
παξειζφληα Απξίιην- νξηζηηθψλ δαζκψλ anti-dumping ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, επίζεο πεληαεηνχο
ηζρχνο, ζηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ fiberglass απφ ηελ Αίγππην, σο απνηέιεζκα ρσξηζηήο
έξεπλαο anti-dumping. εκεηψλεηαη φηη ε Δ.Δ. δηεμάγεη θαη ηξίηε έξεπλα θαηά αζέκηησλ
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ fiberglass, πνπ επξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδηφ
ηεο (αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρνπλ ήδε
επηβιεζεί πξνζσξηλνί δαζκνί ηεο ηάμεσο ηνπ 8,7% απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ έξεπλεο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο ππξνδνηήζεθαλ απφ θαηαγγειίεο
επξσπατθψλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ γπαιηνχ, φηη νη θηλεδηθνί φκηινη Jushi θαη Hengshi, πνπ
απνιακβάλνπλ θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, δηαζέηνπλ παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ
Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, κε ζηφρν λα επσθειεζνχλ απφ ηε ζπκθσλία ζχλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ
θαη λα εμάγνπλ ηα αηγππηηαθά πξντφληα ηνπο ζηελ Δπξψπε ζε ηηκέο πνιχ ρακειφηεξεο εθείλσλ
ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνθαιψληαο «νπζηψδεηο δεκίεο» ζηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ θιάδν,
εμαηηίαο ηνπ φηη επσθεινχληαη πξφζζεησλ εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη απφ ην
αηγππηηαθφ θξάηνο. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ επξσπατθψλ Αξρψλ, νη έξεπλεο
anti-dumping θαη αζέκηησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά θηλεδηθψλ νκίισλ πνπ παξάγνπλ ζηελ
Αίγππην θαη εμάγνπλ ζηελ Δ.Δ., θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζζνχλ -γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά- νη αζέκηηεο θηλεδηθέο πξαθηηθέο παξνρήο
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο
θηλεδηθήο επηθξάηεηαο.
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Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο παξαηείλεη επί ηξίκελν εμαγσγηθέο απαγνξεχζεηο
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαθνίλσζε ηελ
πεξαηηέξσ παξάηαζε, γηα ηξεηο αθφκε κήλεο, ησλ –επηβιεζεηζψλ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηηναπαγνξεχζεσλ εμαγσγψλ νζπξίσλ, θαζψο θαη ρεηξνπξγηθψλ καζθψλ, ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ
γηα πξνζηαζία απφ κνιχλζεηο, φπσο επηδέζκσλ, ζηνιψλ ρεκηθήο πξνζηαζίαο κίαο ρξήζεο,
φπσο επίζεο θαη νηλνπλεχκαηνο, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο δηαζθάιηζεο
επαξθψλ απνζεκάησλ ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ πξνο θάιπςε ησλ απμεκέλσλ εγρψξησλ αλαγθψλ
εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ.
Ζ Αίγππηνο έρεη εηζάγεη 5 εθαη. ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ δηεζλείο πεγέο ην εμάκελν 2020
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο ε Αίγππηνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εηζαγσγέο 5 εθαη. ηφλσλ ζηηαξηνχ, κεησκέλεο
θαηά 16,6% έλαληη ησλ εηζαγσγψλ ζηηαξηνχ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019. Καηά ηα ελ
ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε θξαηηθέο πεγέο, ε θξαηηθή Γεληθή Αξρή
Πξνκεζεηψλ (General Authority for Supply Commodities – GASC) πξαγκαηνπνίεζε ιίγν
πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ελ ιφγσ εηζαγσγψλ, ελψ νη ππφινηπεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Μεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Αηγχπηνπ κε ζηηάξη εκθαλίζηεθε ε Ρσζία,
θαιχπηνληαο πνζνζηφ 46,52% ηνπ ζηηαξηνχ πνπ πξνκεζεχηεθε ε ρψξα ην πξψην εμάκελν 2020,
αθνινπζνχκελε απφ ηελ Οπθξαλία (πνζνζηφ 25,19%) θαη ηε Γαιιία (πνζνζηφ 12,25%).
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε GASC αγφξαζε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ζπλνιηθή
πνζφηεηα 240 ρηι. ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ ηε Ρσζία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Οπθξαλία. Όπσο
αλαθέξνπλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη επίζεο αγνξάζεη 3,5 εθαη.
ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο απφ ην μεθίλεκα ηεο θεηηλήο πεξηφδνπ εζνδείαο, ζε
κία πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο επαξθψλ απνζεκάησλ αζθάιεηαο γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο.
ε ειαθξά πηψζε νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην εμάκελν 2020
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Αίγππηνο εμήγε 3,47 εθαη. ηφλνπο θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ, πνζφηεηα νξηαθά κεησκέλε έλαληη εθείλεο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019, φηαλ
νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο είραλ αλέιζεη ζε 3,7 εθαη. ηφλνπο. Οη εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ
αληηζηνηρνχζαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020 ζε άλσ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ ζπλνιηθψλ
αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε 1,38 εθαη. ηφλνπο, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο
εμαγσγέο παηαηψλ, θξεκκπδηψλ, ζηαθπιηψλ θαη ζθφξδνπ. Ζ ειαθξά πηψζε ησλ αηγππηηαθψλ
εμαγσγψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απνδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ζηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε δηεζλέο επίπεδν.
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ρέδηα αλάπηπμεο θνηλνπξαμηψλ γηα εγρψξηα παξαγσγή νρεκάησλ ζηελ Αίγππην
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ φηη ε καιαηζηαλή
απηνθηλεηνβηνκεραλία Proton πξφθεηηαη λα ζπλαζπηζζεί κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία
Holding Company for Metallurgical Industries, κε αληηθείκελν ηελ εγρψξηα ζπλαξκνιφγεζε
νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θξαηηθψλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ El Nasr Automotive θαη
EAMCO (Engineering Automotive Manufacturing Co.). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, κε βάζε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ σο άλσ νκίισλ,
ε ελ ιφγσ αηγππηην-καιαηζηαλή θνηλνπξαμία αλακέλεηαη λα ζπλαξκνινγεί 20.000 απηνθίλεηα
ζε εηήζηα βάζε, κε ηελ παξαγσγή λα πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο
πξνζερνχο ηξηεηίαο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζεκαίλεη επίζεο φηη ε θνηλνπξαμία πξφθεηηαη λα
εθπνλήζεη κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project, εληφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ
πξνζερνχο εμακήλνπ. Όπσο επηζήκαλε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Holding Company for
Metallurgical Industries έρεη επίζεο ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν
Dongfeng Motor Corporation, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή 25.000 ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ
ζε εηήζηα βάζε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο El Nasr Automotive, κε ηελ εθθίλεζε ηεο παξαγσγήο
λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην ηέινο ηνπ 2021.
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Απαιιαγή βηνκεραληθψλ ρξεζηψλ θ/α απφ ρξέε πξνο ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ
χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζην ηέινο Ηνπλίνπ, νη
βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην πξφθεηηαη λα απαιιαγνχλ απφ ηηο
παιαηφηεξεο εθθξεκείο νθεηιέο ηνπο, ζπλνιηθνχ χςνπο EGP5,3 δηζ., πξνο ην Τπνπξγείν θαη
ηνπο ζπγαηξηθνχο θνξείο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ν αθξηβήο κεραληζκφο θαη νη
δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ησλ ελ ιφγσ απαιιαγψλ, νη νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ ζε βηνκεραλίεο
ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξφθεηηαη λα ζηαινχλ –καδί κε ζρεηηθέο
νδεγίεο- ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ. Όπσο δηεπθξίληζε ν θ. ElMolla, νη ελ ιφγσ απαιιαγέο έρνπλ ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο
αξρέο Ηνπλίνπ θαη αθνξνχλ ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί
ιφγσ ηεο ππέξ- (ή ππφ-) θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνπο βηνκεραληθνχο ρξήζηεο,
αλαδξνκηθά απφ ην έηνο 2009. Ο θ. El-Molla αλέθεξε επίζεο φηη ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη
εηζεγεζεί απφ ηνλ Αχγνπζην 2019 ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηε ξχζκηζε ρξεψλ απφ ηελ
θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ησλ εγρψξησλ θεξακνπξγηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο
αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 55% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηελ
θαηαλάισζε αεξίνπ.
Πξφζζεηεο επελδχζεηο $50 εθαη. ζηελ Αίγππην ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε Procter & Gamble
Όπσο αλέθεξε ζην πιαίζην πξφζθαηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Αξρήο
Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) θ. Abdel Wahab, ν αληηπξφεδξνο ηνπ ακεξηθαληθνχ
πνιπεζληθνχ νκίινπ παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ Procter & Gamble (P&G) πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηελ πεξηνρή Δγγχο Αλαηνιήο, θ. Hamed, ε P&G πξνγξακκαηίδεη λα πξνβεί ζε
επελδχζεηο χςνπο $50 εθαη. ζηελ Αίγππην έσο ην ηέινο ηνπ 2021, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο
παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Hamed, ε P&G πξφθεηηαη λα
εγθαηαζηήζεη λέα γξακκή παξαγσγήο πξνζηαηεπηηθψλ καζθψλ πξνζψπνπ, θαζψο θαη λα
επεθηείλεη ηηο πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο ηεο γξακκέο καζθψλ ζηηο δχν βηνκεραληθέο κνλάδεο
πνπ δηαζέηεη ζηελ πεξηνρή 6th of October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. χκθσλα κε
ηνλ θ. Hamed, ε P&G έρεη κέρξη ζήκεξα επελδχζεη πάλσ απφ $200 εθαη. ζηελ Αίγππην, ελψ
εμάγεη απφ ηελ Αίγππην πξντφληα ζπλνιηθήο αμίαο $200 εθαη. ζε 35 ρψξεο, ζε εηήζηα βάζε.
Ζ αηγππηηαθή θαξκαθνβηνκεραλία Rameda παξαζθεπάδεη ζεξαπεία θαηά θνξσλντνχ
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ
θαξκαθεπηηθνχ νκίινπ Rameda Pharmaceuticals, πνπ εδξεχεη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Tenth of
Ramadan, πεξί έλαξμεο παξαγσγήο ηεο γελφζεκεο ζεξαπεπηηθήο νπζίαο “Anviziram”, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, πξφθεηηαη
γηα ηε γελφζεκε εθδνρή ηνπ ηαπσληθνχ θαξκάθνπ Avigan, ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη ν φκηινο
Toyama Chemical Company, ζπγαηξηθφο ηνπ κεγάινπ νκίινπ Fujifilm Holdings θαη πεξηέρεη ην
ζπζηαηηθφ Favipiravir, ην νπνίν δξα θαηά ηνπ θνξσλντνχ. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγππηηαθή Αξρή Φαξκάθσλ (Egyptian Drug Authority – EDA) ρνξήγεζε
ζηνλ φκηιν Rameda άδεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπάζεη ηελ πεηξακαηηθή ζεξαπεπηηθή νπζία
“Remdesivir”, ε νπνία ελεξγεί επίζεο πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ. Θπκίδνπκε φηη
λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ, ε επίζεο κεγάιε εγρψξηα θαξκαθνβηνκεραλία Eva Pharma
αλαθνίλσζε ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Gilead Sciences πξνθεηκέλνπ λα
παξάγεη εμνπζηνδνηεκέλα ηελ νπζία “Remdesivir” θαηά ηνπ θνξσλντνχ.
Παξάηαζε πξνζεζκίαο δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα έξεπλα θνηηαζκάησλ ρξπζνχ
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αξκφδηα αηγππηηαθή Γεληθή
Αξρή Οξπθηψλ Πφξσλ (General Authority for Mineral Resources – EMRA), πνπ ππάγεηαη ζην
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, απνθάζηζε λα παξαηείλεη –ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ- γηα δχν αθφκε κήλεο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην
πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ έρεη πξνθεξχμεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα
ρνξεγήζεη άδεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ρξπζνχ θαη νξπθηψλ ζε ζπλνιηθέο εθηάζεηο
56.000 ηεηξ. ρικ. ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν. πγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή πξνζεζκία κεηαηέζεθε γηα
ηηο 15 επηεκβξίνπ, αληί ηεο 15εο Ηνπιίνπ πνπ είρε αξρηθά νξηζηεί. εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ
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δηαγσληζκφο είλαη ν πξψηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο,
αλακνξθσκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ έρεη
ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ αιιά θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Παξάηαζε εθπηψζεσλ ζε πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ρχδελ θνξηίσλ έσο ην
Γεθέκβξην
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αξρή Γηψξπγαο νπέδ αλαθνίλσζε ηελ παξάηαζε ηεο
ηζρχνο ησλ ρνξεγνχκελσλ εθπηψζεσλ ζε δηεξρφκελα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
θαη ρχδελ θνξηίσλ, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηάλθεξ κεηαθνξάο
αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ ζα δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα ηαμηδεχνληαο είηε πξνο θφιπν Μεμηθνχ /
Καξατβηθή ή πξνο ιηκάληα κεηαμχ ηνπ Kochi ζηελ Ηλδία θαη ηνπ Karachi ζην Παθηζηάλ ζα
ζπλερίζνπλ λα απνιακβάλνπλ έθπησζεο ζηα ηέιε δηέιεπζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 45%, ελψ ηα
ηάλθεξ κε θαηεχζπλζε ιηκέλεο δπηηθά ηνπ Kochi ζα ζπλερίζνπλ λα απνιακβάλνπλ έθπησζεο
75% επί ησλ ηειψλ δηέιεπζεο. Δθπηψζεσλ απφ ηα ηέιε δηέιεπζεο ζα ζπλερίζνπλ λα
απνιακβάλνπλ αθφκε πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) κε θαηεχζπλζε
νξηζκέλνπο ιηκέλεο ηεο Ν. Ακεξηθήο θαη ηεο ΝΑ Αζίαο. εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε
Αξρή Γηψξπγαο νπέδ είρε πεξηθφςεη ηα ηέιε δηέιεπζεο απφ ηε Γηψξπγα γηα πινία πνπ
κεηαθέξνπλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 κελψλ, έσο ηηο 30/6. Οη σο άλσ
θηλήζεηο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο απνδίδνληαη ζε πξνζπάζεηά ηεο λα πείζεη ηηο δηεζλείο
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαλάιη ηνπ νπέδ θαη ηα ιηκάληα
ηνπ γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπο θνξηίσλ, παξά ηηο εμαηξεηηθά πεζκέλεο δηεζλείο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ
–πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ- αιιά θαη κεζνχζεο ηεο
ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο.
Έζνδα EGP9,4 δηζ. έρεη ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ απφ ιηκάληα ηεο ηελ πεξίνδν 2016-2020
χκθσλα κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
Γηψξπγαο νπέδ θ. Zaki, ε Οηθνλνκηθή Εψλε έρεη απνθνκίζεη ζπλνιηθά έζνδα χςνπο EGP9,4
δηζ. θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπι. 2016 – Ηνπλ. 2020 απφ ηνπο έμη ζπλνιηθά ιηκέλεο πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ (Αλαηνιηθφ & Γπηηθφ Πνξη αΐλη, Ain Sokhna, Adabiya, Al Tor, Al
Arish). Ο θ. Zaki επηζήκαλε επίζεο φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
θαηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν αλέξρεηαη ζε EGP11,73 δηζ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζφδσλ απφ
επηθαξπία θαη απφ δηάθνξνπο δηαθαλνληζκνχο κε επελδπηέο, θαζψο θαη απφ επελδπηηθέο
ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ, πνπ αλήιζαλ ζε EGP576,6 εθαη. θαη EGP816,3 εθαη., αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή Εψλε είρε έζνδα χςνπο EGP577,1 εθαη. απφ δηάθνξεο άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηνλ θ. Zaki, ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζηελ
Οηθνλνκηθή Εψλε θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι. 2016 – Ηνπλ. 2020 αλήιζε ζε EGP25,71 δηζ.,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έξγσλ θαηαζθεπήο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο (θφζηνπο EGP4,4 δηζ.)
θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, αθαιάησζεο, θαζαξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο λεξνχ (ζπλνιηθνχ
θφζηνπο EGP5,4 δηζ.).
ΣΟΤΡΗΜΟ
Αζθαιή & πγηεηλφ πξννξηζκφ ραξαθηήξηζε ηελ Αίγππην ην WTTC
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην World Travel
& Tourism Council (WTTC) αλαθήξπμε πξφζθαηα ηελ Αίγππην αζθαιή απφ πγεηνλνκηθήο
απφςεσο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ, θαηφπηλ επηζεψξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ ηεο
ρψξαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ.
Ο ελ ιφγσ ραξαθηεξηζκφο ηεο Αηγχπηνπ απφ ην WTTC ήιζε αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ε Αίγππηνο
πξνεηνηκάδεηαη λα ππνδερζεί θαη πάιη μέλνπο ηνπξίζηεο ζηα ζέξεηξα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο,
ηνπ Matrouh θαη ηνπ Ννηίνπ ηλά, απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ. Παξάιιεια, ηα εγρψξηα δεκνζηεχκαηα
αλέθεξαλ πξφζθαηα φηη ε επξσπατθή ππεξεζία αζθάιεηαο αεξνκεηαθνξψλ (European Union
Aviation Safety Agency - EASA) ραξαθηήξηζε φια ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα σο πιήξσο
αζθαιή, θαηαηάζζνληάο ηα ζε ζρεηηθφ θαηάινγν δηεζλψλ αεξνδξνκίσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηα
δένληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ.
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πλέρηζε επαλεθθίλεζεο ιεηηνπξγίαο αηγππηηαθψλ μελνδνρείσλ
Πξνο ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο –ζε
πνζνζηφ 50% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο απφ ηα κέζα Ηνπλίνπ - ζπλνιηθά 301 μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Matrouh, Δξπζξάο
Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά, Αιεμάλδξεηαο, Καΐξνπ, νπέδ, Αζνπάλ, Ηζκαειίαο θαη Λνχμνξ. Οη ελ
ιφγσ κνλάδεο έρνπλ ειεγρζεί θαη ιάβεη ηα ζρεηηθά πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά. 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%.
Ζ EBRD θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ ηνλ
αηγππηηαθφ ηνπξηζκφ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ζπκθψλεζε κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ
(UNWTO) ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε άκεζεο δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αλάθακςε ησλ ηνπξηζηηθψλ
θιάδσλ ζεηξάο ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Αίγππηνο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ε EBRD αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα αθηεξψζεη ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ 2020 θαη ην 2021 ζηελ ππνβνήζεζε ησλ
ρσξψλ επζχλεο ηεο λα μεπεξάζνπλ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο,
δηαζέηνληαο θεθάιαηα ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ χςνπο έσο €21 δηζ. Όπσο θαηέγξαςαλ ηα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηελ EBRD
πεξηιακβάλνληαη ε Διιάδα, ε Αιβαλία, ε Αξκελία, ε Κξναηία, ε Γεσξγία, ε Ηνξδαλία, ν
Λίβαλνο, ην Μαπξνβνχλην, ην Μαξφθν, ε Σπλεζία, ε Σνπξθία θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. Σν θνηλφ
ζρέδην άκεζεο δξάζεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ παθέηνπ ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ
ηνπξηζηηθή αλάθακςε (Tourism Recovery Technical Assistance Package) πνπ πινπνηεί ν
UNWTO, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη
πξνγξάκκαηα αλάθακςεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ κε παξνρή εηδηθψλ θηλήηξσλ, πξσηφθνιια
δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ηαμηδησηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε ηνπξηζηηθέο
κνλάδεο, πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο γηα ηφλσζε ηεο δήηεζεο, φπσο θαη
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα επηρεηξήζεηο θαη ζηειέρε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ.
ΟΤΓΑΝ
Ζ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ αλνίγεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίνπ ρξπζνχ ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα
χκθσλα κε ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ ηνπ νπδάλ
(SUNA), ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ιακβάλεη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη πεξαηηέξσ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίαο ρξπζνχ θαη πνιπηίκσλ κεηάιισλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επηηξέπνληαο
ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο λα δηελεξγνχλ εμαγσγέο, απνκαθξχλνληαο ζηαδηαθά ην εκπφξην ρξπζνχ
απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. χκθσλα κε ην πξαθηνξείν SUNA, κε εγθχθιηφ ηεο ζην ηέινο
Ηνπλίνπ, ε θπβέξλεζε απαγνξεχεη ηηο εμαγσγέο ρξπζνχ απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη αλαζέηεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πιεξνχλ
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο πξνεγνχκελεο θνξνινγηθήο ζπλέπεηαο θαη πιεξσκήο royalties
ζην θξάηνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ζνπδαληθνχ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο & Δμνξχμεσλ, ην
2018 ε παξαγσγή ηνπ νπδάλ ζε ρξπζφ εθηηκάηαη ζε 93 ηφλνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην
νπδάλ ηξίηε παξαγσγφ ρξπζνχ ζηελ Αθξηθή, πίζσ απφ ηε Ν. Αθξηθή θαη ηελ Γθάλα.
χκθσλα κε ην πξαθηνξείν SUNA, ε θπβεξλεηηθή απφθαζε «απειεπζέξσζεο» ηνπ εκπνξίνπ
θαη ησλ εμαγσγψλ ρξπζνχ βνήζεζε ζηελ ειαθξά αλάθακςε ηεο ηζνηηκίαο ηεο ζνπδαληθήο
ιίξαο ζηελ παξάιιειε αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 144 ιηξψλ
αλά δνιιάξην.
Γηα θνξνινγηθή αζπλέπεηα θαηεγνξνχληαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ αλαθνίλσζε
φηη 638 απφ ηηο 650 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηε ρψξα –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 200, εηαηξεηψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηξαηνχ- δελ
θαηαβάιινπλ εηαηξηθνχο θφξνπο εηζνδήκαηνο ζην θξάηνο. Ζ σο άλσ εθηίκεζε πξνέθπςε απφ
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πξφζθαηε ζπλεδξίαζε εηδηθήο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πνπ έρεη ζπζηήζεη ε ζνπδαληθή
θπβέξλεζε, κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ζηε ρψξα θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ εμπγίαλζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξαηνχ θαη ησλ θνξέσλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο.
Γεκνζηεχκαηα πεξί απνηειεζκάησλ ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο δσξεηψλ γηα ην νπδάλ
ηηο 25 Ηνπλίνπ έιαβε ρψξα ε επί καθξφλ αλακελφκελε δηάζθεςε δηεζλψλ δσξεηψλ πξνο
ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ. Ζ δηάζθεςε, κε ηίηιν “Sudan Partnership Conference”,
έιαβε ρψξα δηαδηθηπαθά κε επίθεληξν ην Βεξνιίλν θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δ.Δ., ζε
ζπλεξγαζία κε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε, ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ,
πξνζειθχνληαο ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 50 ρσξψλ θαη πιεζψξαο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζε κία
πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία
πνιηηηθήο κεηάβαζεο ζην νπδάλ. ηε δηάζθεςε ζπκκεηείραλ πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη
δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ ΖΔ θ.
Guterres, ν επηθεθαιήο ηεο επξσπατθήο δηπισκαηίαο θ. Borrell, ν νπδαλφο Π/Θ θ. Hamdok, ν
πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θ. Malpass θαη ε επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ (ΓΝΣ) θα Georgieva. χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηε δηάξθεηα ηεο
δηάζθεςεο, νη δηεζλείο δσξεηέο αλέιαβαλ δεζκεχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $1,8 δηζ. κε ζθνπφ ηελ
ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην νπδάλ, δίλνληαο έκθαζε,
κεηαμχ άιισλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο
δηθαηνζχλεο.
Σξηκεξήο ζπκθσλία γηα παξνρή βνήζεηαο ζην νπδάλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 25/6 ππνγξάθεθε ηξηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ
ζνπδαληθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ
παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο χςνπο €11,5 εθαη. πξνο ην νπδάλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηε ρψξα, σο ηκήκα κεγαιχηεξνπ παθέηνπ νηθνλνκηθήο
βνήζεηαο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο πξνο ηελ θπβέξλεζε Hamdok, ζπλνιηθνχ χςνπο €120 εθαη. Σν ελ
ιφγσ παθέην έρεη ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηφζν ζην νηθνλνκηθφ φζν θαη
ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο αθξηθαληθήο ρψξαο.
πκθσλία ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο κε ΓΝΣ γηα πξφγξακκα ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ην ζνπδαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε ηεο
ρψξαο θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα παξνρή δηεζλνχο ρξεκαηνδνηηθήο
ζηήξημεο πξνο ηε ρψξα, θαηεπζπλφκελεο ζηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζηε
δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο
θαη ζηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ηε ζνπδαληθή θπβέξλεζε, πξψηηζην κέιεκα απηήο
απνηειεί ε επηδηφξζσζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο δηαξζξσηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
αληηκεησπίδεη ε ρψξα, ε νπνία νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ έθπησηνπ
θαζεζηψηνο Al-Bashir.
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