Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-30/11/2020)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ε ΔΣΑΑ ζπδεηνύλ ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο.
Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ Sameh Shoukry ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηεο
Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) γηα λα ζπδεηήζνπλ κεζφδνπο
ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Ο Shoukry ζπλαληήζεθε κε ηνλ Heike
Harmgart, Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ
ΔΣΑΑ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη δχν πιεπξέο εμέηαζαλ ηα θνηλά ζρέδηα πνπ εθηεινχληαη
απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ηελ ΔΣΑΑ, θαζψο θαη ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ δχν κεξψλ. Ο Shoukry εμήξε ηελ απμαλφκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο ΔΣΑΑ.
εκείσζε ηελ πξνζπκία ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα,
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ν Harmgart επαίλεζε ηελ
απφδνζε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ζεκείσζε φηη ε ρψξα είρε επηηχρεη ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ
αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ 39 ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε ηξάπεδα. Δπηβεβαίσζε ηε θηινδνμία ηεο
ηξάπεδαο λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο,
ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζηνλ ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ. Ο Shoukry ηζρπξίζηεθε φηη νη αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ΔΣΑΑ
γηα ηελ πινπνίεζε κειινληηθψλ έξγσλ ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή, θαζψο δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο
γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα λα ην πξάμνπλ. Καη νη δχν αμησκαηνχρνη ζπκκεηείραλ ζε κηα εηθνληθή
ζπλάληεζε κε ηνλ Bassem Kamar, επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ππεχζπλνο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο θαη
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ ΔΣΑΑ. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν Shoukry παξνπζίαζε
ηνπο ζεηηθνχο δείθηεο πνπ πέηπρε ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ πεξηιάκβαλε κηα
επηζθφπεζε ησλ έξγσλ αλάπηπμεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, εθηφο απφ ηα κέηξα πνπ
έιαβε ε θπβέξλεζε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Η Αίγππηνο επηδηώθεη λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηηο αθξηθαληθέο ρώξεο
Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA), ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Κνηλή Αγνξά γηα ηελ Αλαηνιηθή θαη ηε Νφηηα Αθξηθή (COMESA), δηνξγάλσζε ζπλέδξην γηα
ηελ έλαξμε ηεο «ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 50 εθαηνκκπξίσλ γπλαηθψλ ζηελ Αθξηθή» ζηελ Αίγππην. Ζ
πιαηθφξκα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ θαη αθξηθαληθψλ ρσξψλ ζε
εκπνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Ο Αλαπιεξσηήο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο MSMEDA Tarek
Shash δήισζε, εμ νλφκαηνο ηεο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Nevine Gamea, φηη ε ζπκβνιή
ηεο MSMEDA ζηελ έλαξμε απηήο ηεο Πιαηθφξκαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ
εκπνξίνπ κε ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο. Απνηειεί έλα πεξαηηέξσ βήκα γηα ην άλνηγκα λέσλ δπλεηηθψλ
αγνξψλ γηα πξντφληα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ). Ο Shash πξφζζεζε φηη κηα ηέηνηα
πιαηθφξκα γεθπξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ ηεο MSMEDA κε θνξπθαίνπο νξγαληζκνχο θαη
ηδξχκαηα πνπ πξσηνπνξνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο
αθξηθαληθέο ρψξεο, δειαδή ηελ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, κηα κεγάιε εηαηξεία δσξεηψλ πνπ
ρξεκαηνδνηεί πνιιέο αλαπηπμηαθέο ζπκθσλίεο, πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ
MSMEDA (απφ ηφηε ηελ ίδξπζή ηνπ θαη κέρξη ηψξα) ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ,
θαζψο θαη ζηελ COMESA. Σφληζε φηη απηή ε ςεθηαθή πιαηθφξκα είλαη πξάγκαηη ε πξψηε ηνπ είδνπο
ηεο πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζε 50 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο απφ φιε ηελ Αθξηθή κε
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 38 αθξηθαληθψλ ρσξψλ, πξνζζέηνληαο φηη ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ
αληαιιαγή ηδεψλ, ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ
αθξηθαληθή ήπεηξν. Ζ MSMEDA ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ Πιαηθφξκα. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο δηεπζπληή ηεο
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Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο Malinne Blomberg, ε έλαξμε ηεο πιαηθφξκαο είλαη κηα πνιχ
ειπηδνθφξα πξσηνβνπιία, θαζψο ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή έληαμε απφ ηε κία πιεπξά θαη
ζα πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αηγππηηαθψλ γπλαηθψλ θαη
ησλ αθξηθαλψλ νκνιφγσλ ηνπο απφ ηελ άιιε.

Ο πξέζβεο ηεο Κίλαο ζηελ Αίγππην θ. Liqiang, κίιεζε γηα ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο ησλ δύν
ρσξώλ
Ο Πξέζβεο ηεο Κίλαο ζηελ Αίγππην, Liqiang , δήισζε φηη νη δχν ρψξεο έρνπλ ηζρπξή ζηξαηεγηθή
αιιειεμάξηεζε, παξνπζηάδνληαο έλα πξφηππν πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Ο
Liqiang εμήξε ηελ απφδνζε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, παξά ην μέζπαζκα ηεο λέαο παλδεκίαο
coronavirus (COVID-19). Ο Πξέζβεο ζεκείσζε φηη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) αλακέλεη
φηη ην ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ζα ζεκεηψζεη αχμεζε 3,6%, παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ιφγσ
ηεο παγθφζκηαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. «Παξά ηελ παλδεκία, νη θηλεδηθέο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην θαη
νη εκπνξηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ απμεζεί», δήισζε ν πξέζβεο Liqiang, «Ζ Κίλα
θαη ε Αίγππηνο έρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα»
πλεράξε ηελ Αίγππην γηα ηηο λέεο αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο πνπ έγηλαλ πξφζθαηα ζηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν Saqqara, ηηο νπνίεο ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θαη Αξραηνηήησλ ηεο Αηγχπηνπ Khlaed
Al-Anani πεξηέγξαςε σο ηε κεγαιχηεξε αξραηνινγηθή αλαθάιπςε γηα ην 2020. Ο Liqiang εμέθξαζε
επίζεο ηελ επγλσκνζχλε θαη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ λα θαηαπνιεκήζεη ην
παξάλνκν εκπφξην αξραηνηήησλ. Δίπε φηη ε Κίλα είλαη έηνηκε λα αλαιάβεη θνηλέο πξνζπάζεηεο κε ηελ
Αίγππην γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
ηηο 19 Ννεκβξίνπ, ν Al-Anani παξέδσζε 31 θιεκκέλα αληίθεο λνκίζκαηα ζηνλ Πξέζβε Liqiang, κεηά
ηελ θαηάζρεζή ηνπο ζην ηεισλείν. Ο Πξέζβεο απνθάιπςε φηη ζηηο 18 Ννεκβξίνπ, έγηλε επαθή κε
Κηλέδνπο θαη Αηγχπηηνπο αμησκαηνχρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κε ηελ θηλεδηθή πιεπξά λα
επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε εηνηκφηεηά ηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αίγππην ζηε κάρε θαηά ηεο COVID19. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εκβνιίσλ θαη ζεξαπεηψλ θαη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ
παξαδνζηαθψλ θαξκάθσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά επηβεβαίσζε ηε
βνχιεζή ηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Κίλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, επηζεκαίλνληαο επίζεο φηη ε Κίλα θαη ε
Αίγππηνο ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο
ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ Αηγππηίσλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο. Ο Liqiang είπε φηη ε Κίλα είλαη πξφζπκε λα κνηξαζηεί επθαηξίεο αλάπηπμεο κε άιιεο
ρψξεο θαη λα επηδηψμεη εηξεληθή ζπλχπαξμε κε βάζε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ ηζφηεηα θαη ηα θνηλά
νθέιε. Ο Liqiang ζεκείσζε φηη ν Πξφεδξνο ηεο Κίλαο Xi Jinping ηφληζε φηη ε ρψξα ηνπ ραηξεηίδεη ηελ
ππνγξαθή ηεο Πεξηθεξεηαθήο πκπεξηιεπηηθήο Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο (RCEP). Θα εμεηάζεη
επίζεο επλντθά ηε ζπκκεηνρή ζηε Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP).
ρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην αηζηνπηθό θξάγκα Renaissance
Ζ εθεκεξίδα Al-Akhbar (18.11.2020) αλαθέξεηαη ζηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηεο αηγππηηαθήο Αλψηαηεο
Δπηηξνπήο γηα ηα Ύδαηα ηνπ Νείινπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ
Πξσζππνπξγνχ ηεο Αηγχπηνπ, Γξα Moustafa Madbouly, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ
θαη Άξδεπζεο, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ ησλ ππνπξγείσλ Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ θαη ηεο Γεληθήο
Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ.
χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ζπδεηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο
ζην δήηεκα ηνπ θξάγκαηνο Renaissance ηεο Αηζηνπίαο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ
απξηαλή εμακειή ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Άξδεπζεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ, Αηγχπηνπ,
νπδάλ θαη Αηζηνπίαο.
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Όπσο επηζεκαίλεη ε ε/θ, ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ζπγθάιεζε απηή ηε
ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ν ηξφπνο εμεχξεζεο ελφο κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
ζπλερηζζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα δεζκεπηηθή
ζπκθσλία πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Αθξηθαληθήο κίλη
πλφδνπ Κνξπθήο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 21 Ηνπιίνπ.
ην κεηαμχ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Άξδεπζεο, Mohamed Abdel-Ati, ζε ρζεζηλή ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ
Πξέζβε ηεο Ηηαιίαο ζην Κάηξν, Giampaolo Cantini, επηζήκαλε φηη ε Αίγππηνο επηδηψθεη ηελ επίηεπμε
δίθαηεο ζπκθσλίαο, δεζκεπηηθήο γηα ηηο ηξεηο ρψξεο, ε νπνία ζα εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα
αλάπηπμε. Ο θ. Abdel-Ati αλέπηπμε ηηο αηγππηηαθέο ζέζεηο φζνλ αθνξά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην
αηζηνπηθφ θξάγκα, ηνλίδνληαο ηε ζαθή επηζπκία ηεο Αηγχπηνπ γηα ηε ζπλέρηζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ
επέιηθηε ζηάζε ηεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο δίθαηεο ζπκθσλίαο. Καηά ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ
ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.

Ζ εθεκεξίδα Al-Masry Al-Youm (22.11.2020) αλαθέξεηαη πξσηνζέιηδα ζηελ απφθαζε ηνπ νπδάλ
λα κε ζπκκεηάζρεη ζηελ ππνπξγηθή ζπλάληεζε γηα ην θξάγκα Renaissance, ε νπνία είρε ζπγθιεζεί
ρζεο ην απφγεπκα.
χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Τπνπξγφο Άξδεπζεο ηνπ νπδάλ, θαζεγεηήο Yasser Abbas, ζε
επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηζηνπίαο, Γξα Seleshi Bekele, ππνζηήξημε ηε
ζέζε ηεο ρψξαο ηνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην λα δνζεί κεγαιχηεξνο ξφινο ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο
Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ζχγθιηζεο κεηαμχ
ησλ ηξηψλ κεξψλ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά
ηνπο πξνεγνχκελνπο γχξνπο απνδείρζεθε, θαηά ηελ έθθξαζή ηνπ, «αλψθειε».
ηελ επηζηνιή δφζεθαλ επίζεο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ πξνζήισζε ηνπ νπδάλ ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή
δηαδηθαζία ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε δεζκεπηηθήο θαη
ηθαλνπνηεηηθήο γηα ηα ηξία κέξε ζπκθσλίαο, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξρήο εμεχξεζεο αθξηθαληθψλ
ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα ηεο επείξνπ.
Σελ πεξαζκέλε Πέκπηε, νη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ θαη Άξδεπζεο ηεο Αηγχπηνπ, Sameh Shoukry θαη
Mohamed Abdel Ati, ζπκκεηείραλ ζηελ εμακειή ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Τδάησλ
ησλ ηξηψλ ρσξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Ννηίνπ
Αθξηθήο –ρψξαο πνπ έρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο– πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε
πνξεία ησλ ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην θξάγκα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε Αίγππηνο ηφληζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερηζζνχλ νη
δηαπξαγκαηεχζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ πιήξσζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε ην Γξαθείν ηεο
Πξνεδξίαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζε επίπεδν θνξπθήο, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ επφκελν γχξν
δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ επφκελσλ εκεξψλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα δίθαηε θαη ηζνξξνπεκέλε ζπκθσλία, κε ηελ νπνία ζα επηηπγράλνληαη ηα
θνηλά ζπκθέξνληα ησλ ηξηψλ ρσξψλ θαη ζα δηαηεξνχληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηα χδαηα [ηνπ Νείινπ].

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Σν 2020 ζα είλαη ε πέκπηε επέηεηνο ηεο Σξάπεδαο CIB γηα ηηο εθζέζεηο βησζηκόηεηαο.
Χο ε θνξπθαία ηξάπεδα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ, ε CIB αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε ηεο
απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο θαη ηνλ αηγππηηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ
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δηαθαλψλ εθζέζεσλ βησζηκφηεηαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2020, ε CIB δεκνζίεπζε ηελ πέκπηε εηήζηα έθζεζε
αεηθνξίαο, ζχκθσλα κε ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πιαίζην ησλ Global Reporting Initiatives (GRI) Ζ
έθζεζε ηνπ 2019 ππνγξάκκηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο λα επεθηείλεη κε επηηπρία ην κνληέιν ηεο
δεκηνπξγίαο αμίαο θαη ην ζπλερηδφκελν Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ, ην νπνίν πξνζζέηεη αμία γηα ηνπο
πειάηεο ηεο Σξάπεδαο, ηηο γχξσ θνηλφηεηεο θαη ηνπο θιάδνπο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία
COVID-19. Οη εθζέζεηο ηεο CIB γηα ηελ βησζηκφηεηα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε δηαθαλείο θαη
αμηφπηζηεο αλαθνξέο θαη δείρλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξάζηλεο
απφδνζήο ηεο, ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ θεηηλή έθζεζε
ππνγξάκκηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο CIB λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη
ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ θνξνλντνχ. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη επίζεο
ζηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηεο CIB ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ζηε ρξήζε ηεο
αλάιπζεο δεδνκέλσλ, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ηε
κείσζε ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ηεο Σξάπεδαο. ε κηα πξνζπάζεηα λα
θαζηεξσζεί έλα λέν πξφηππν ππεχζπλεο ηξαπεδηθήο ζηελ πεξηνρή, ε CIB έγηλε ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ
Αίγππην πνπ δεκηνχξγεζε έλα βηψζηκν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα ην 2020. Ο λένο ηνκέαο δηαζθαιίδεη
ηελ βησζηκφηεηα σο βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη παξέρεη κηα ζηαζεξή πιαηθφξκα γηα
ελζσκάησζε αξρψλ ESG ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο.

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Η ΔΣΑΑ θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο απνθηνύλ ηελ αηγππηηαθή εηαηξεία Adwia Pharmaceuticals
Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) ελψλεη ηηο δπλάκεηο ηεο κε
αμηφπηζηνπο ζπλεξγάηεο γηα λα απνθηήζεη ηελ εηαηξεία Adwia Pharmaceuticals ηεο Αηγχπηνπ κε ζηφρν
ηελ βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα επελδπηηθή
πιαηθφξκα κε αξρηθή θεθαιαηαθή δέζκεπζε 250 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ EBRD δεζκεχεη 75
εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζηελ Αίγππην, καδί κε ηελ
Development Partners International (DPI), κηα παλαθξηθαληθή εηαηξεία ηδησηηθψλ κεηνρψλ πνπ
δεζκεχεη 75 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ην CDC Group, έλα ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα αλάπηπμεο πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε Γέζκεπζε 100 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ. Δπηπιένλ, ε επελδπηηθή πιαηθφξκα απέθηεζε ηελ Celon Laboratories, κηα ηλδηθή εηαηξεία
εηδηθή γηα πξντφληα νγθνινγίαο θαη αλαθνπθηζηηθήο θξνληίαδαο. Ζ Adwia ζα επσθειεζεί απφ ηελ
ηερλνγλσζία ηεο Celon ζηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ρξφληεο θαη
απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζήζεηο. Απηή ε επέλδπζε ζα βνεζήζεη επίζεο ηελ Adwia Pharmaceuticals λα
επεθηείλεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, λα εηζαγάγεη πξντφληα κε πςειφηεξε
πξνζηηζέκελε αμία θαη λα βειηηψζεη ηα πξφηππα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
πξντφλησλ ηεο. Οη ηδξπηέο κέηνρνη ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην επεθηείλνληαο
πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επελδπηηθήο πιαηθφξκαο. Ζ Αίγππηνο είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο
ΔΣΑΑ, θαη απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο εθεί ην 2012, ε ΔΣΑΑ έρεη επελδχζεη
πάλσ απφ 7 δηζ. Δπξψ ζε 125 έξγα ζηε ρψξα.
Δπέλδπζε 5 δηο. EGP ηεο Etisalat γηα αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ ηεο
Ζ Etisalat ζα δαπαλήζεη 5 δηζ. EGP γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ ηεο θαη λα επελδχζεη
ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ζηελ Αίγππην ην 2021, δήισζε ν CEO ηεο Hazem Metwally ζηελ Hapi
Journal. Ζ εηαηξεία ζα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη
ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο AI, cloud computing θαη IoT ζην δίθηπφ ηεο, είπε. Ο πάξνρνο
δηθηχνπ δήισζε πξνεγνπκέλσο φηη ζα επελδχζεη 4,5 δηζ. EGP γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ ηεο
ζηελ Αίγππην ην 2019. Ζ Etisalat έιαβε πξφζθαηα 20 MHz λένπ εχξνπο δψλεο απφ ηελ Δζληθή
Ρπζκηζηηθή Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ κε άδεηα 10 εηψλ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο Etisalat έξρεηαη ιίγεο κέξεο
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κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Orange φηη ζα επελδχζεη 4 δηζ. EGP ζε αλαβαζκίζεηο δηθηχνπ θαηά ην
επφκελν έηνο.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ησλ επελδύζεσλ γηα αλαθύθισζε ειεθηξνληθώλ
απνβιήησλ
Ζ ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο ηεο Αηγχπηνπ Γηαζκίλ Φνπάλη θαη ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη
Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ Αm Talaat ζπλαληήζεθαλ γηα λα ζπδεηήζνπλ κεζφδνπο αχμεζεο ησλ
επελδχζεσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ. Ζ Φνπάλη είπε φηη ιακβάλνληαη ζνβαξά
θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο. Σέηνηα απφβιεηα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξψπηλε
πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα πιαίζην γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ηέηνησλ απνβιήησλ. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο εηνηκάδεη ηηο ηειεπηαίεο
ιεπηνκέξεηεο ζην ζχζηεκα ζπιινγήο, κεραλνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε ηερλνινγηθά
κέζα. Ο Talaat είπε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ππνπξγείσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Απηφ ήηαλ πξνθαλέο ζηελ έθδνζε
ηνπ λφκνπ πεξί απνβιήησλ απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα ηε ξχζκηζε ησλ εξγαζηψλ ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα. Ο Khaled Al-Attar, Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο γηα Γηνηθεηηθή
Αλάπηπμε, Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη Μεραληζκφο, δήισζε φηη νη αηγππηηαθέο θαη ειβεηηθέο
θπβεξλήζεηο έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ νξγάλσζε εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
απνβιήησλ. Ζ ζπκθσλία ζα παξέρεη ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζε
εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο. Απηφ απνηειεί κέξνο ηεο θίλεζεο ηεο Αηγχπηνπ πξνο ηνλ ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηε ρψξα.
Γηεζλήο Έθζεζε Cairo ICT 2020
Ζ 24ε Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Καΐξνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη. ηελ έθζεζε
ζα ζπκκεηάζρνπλ κεγάιεο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη πνιινί θξαηηθνί
θνξείο. ην πεξηζψξην ηεο Έθζεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αξθεηέο εθδειψζεηο, ε πην ζεκαληηθή απφ
ηηο νπνίεο είλαη ε Γηάζθεςε θαη Έθζεζε PAFIX γηα ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ηελ
Φεθηαθή Έληαμε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα έβδνκν ζπλερφκελν έηνο. Σν ζπλέδξην
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) θαη ζα πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή έληαμε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ
πιεξσκψλ. Σν 3ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Σερλνινγία Μεηαθνξψλ Trans MEA ζα πξαγκαηνπνηεζεί
επίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ. Θα γίλεη αλαθνξά ζε πνιιά λέα επελδπηηθά έξγα
ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθηε ζχλνδνο ηνπ πλεδξίνπ DSS θαη ηεο
Έθζεζεο Γεκφζηαο Αζθάιεηαο θαη Αζθάιεηαο ζην Innovation Arena θαη ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζε
κεγάιν αξηζκφ επηρεηξεκαηηψλ λα παξνπζηάζνπλ ηα θαηλνηφκα έξγα ηνπο.
Οη δηνξγαλσηέο ηνπ Cairo ICT 2020, έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή αξθεηά πξνιεπηηθά πγεηνλνκηθά κέηξα
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ ηεο έθζεζεο. Ζ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά κε
βάζε έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ εηθνληθή παξνπζία. Αξθεηέο
εηαηξείεο ζα ζπκκεηάζρνπλ εμ απνζηάζεσο θαη ζα πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ιχζεηο κέζσ βίληεν, κε
εγγξαθήο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ έθζεζε. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα
λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε επηζθεπηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε είζνδνο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ QR
Code.
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Η πξόζβαζε ζε θνηλσληθέο ππνδνκέο κηθηήο ρξήζεο απμάλεη ηε δήηεζε αθηλήησλ
Ζ Colliers International δήισζε φηη ε παξνρή θαη ε ελζσκάησζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ
αλάπηπμε ρψξσλ κηθηήο ρξήζεο, φπσο, αλνηρηνί ρψξνη, ρψξνη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο θαη άιισλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δήηεζε
αθηλήησλ. Ζ Colliers International έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα ζην Κάηξν
ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ησλ αθηλήησλ. Ζ επηζθφπεζε ηεο Colliers
International Cairo αλαθέξεη φηη ην Greater Cairo γλψξηζε ηαρεία αλάπηπμε ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά
αθηλήησλ Οθησβξίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κεγαιχηεξε εζηίαζε ζε δχν ηνκείο: ην Νέν Κάηξν / Νέα
Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα θαη ηηο πφιεηο ηεο 6εο Σφληζε φηη ην ιηαλεκπφξην ζηελ πεξηνρή ηνπ Greater
Cairo έρεη εμειηρζεί απφ ηα παξαδνζηαθά παδάξηα, ζε θαηαζηήκαηα ζε κεγάινπο δξφκνπο θαη ζε
κεγαιχηεξα εκπνξηθά θέληξα. Σν ηνπίν ιηαληθήο ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαζψο ν ηξφπνο δσήο ησλ
θαηαλαισηψλ αιιάδεη καδί κε ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν απφ δηεζλείο φζν θαη απφ ηνπηθνχο
ιηαλνπσιεηέο
θαη
πξνγξακκαηηζηέο,
απνθάιπςε
ε
έθζεζε.
Οη ρψξνη γξαθείνπ πνπ δηαηίζεηαη πξνο ελνηθίαζε ζην Greater Cairo βξίζθνληαη ζε κεγάιεο εκπνξηθέο
αξηεξίεο φπσο ε 90th Street πνπ θαηέρεη επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρψξσλ γξαθείνπ ηνπ Καΐξνπ.
Σα επηρεηξεκαηηθά πάξθα πνπ πξνζθέξνπλ πξνλνκηαθνχο ρψξνπο γξαθείσλ ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο
ζην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ Κάηξν. Ζ έξεπλα ηεο Colliers International επεζήκαλε φηη ε δήηεζε γηα
ρψξνπο γξαθείσλ θαηεπζχλεηαη ηφζν πξνο ηα αλαηνιηθά φζν θαη πξνο ηα δπηηθά ηνπ Καΐξνπ, θαη
πξφζζεζε φηη ε επίζεκε αγνξά γξαθείσλ ηνπ Καΐξνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελνηθίαζε θαη φρη ζηελ
πψιεζε. Οη κέζεο ηηκέο ελνηθίαζεο ρψξσλ γξαθείσλ ζε πεξηνρέο ζην Δπξχηεξν Κάηξν θπκαίλνληαη
κεηαμχ $ 200 θαη 335 $ /αλά η.κ.
Οη εηδηθνί πώιεζεο αθηλήησλ δηαθσλνύλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα αληακνηβώλ επηζηξνθήο
ρξεκάησλ
Οξηζκέλεο εηαηξείεο αθηλήησλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαηέθπγαλ ζε πξνζθνξέο
αληακνηβήο γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πειάηεο λα αγνξάζνπλ κνλάδεο ζηα έξγα
ηνπο θαη λα ηνλψζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ελ κέζσ ηεο λέαο θξίζεο coronavirus (COVID-19). Χζηφζν,
νη εηδηθνί δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ ην κέηξν σο
απνηειεζκαηηθή ψζεζε ζηηο πσιήζεηο θαη φηη ζα αλαθνπθίζεη ηνλ πειάηε απφ ηα νηθνλνκηθά βάξε,
ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη ζα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα ησλ εηαηξεηψλ. Ζ EG Master
Developments πξνεηδνπνίεζε ηηο εηαηξείεο κάξθεηηλγθ αθηλήησλ λα κελ πξνσζήζνπλ ηα έξγα ηνπο
δίλνληαο πξνκήζεηα ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο επηζηξνθήο ρξεκάησλ, ε νπνία εθηηκάηαη ζην 9% ηεο
αμίαο ηεο κνλάδαο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επηβεβαίσζε φηη δελ ζα αζρνιεζεί κε θακία εηαηξεία πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα ηέηνην ζχζηεκα, θαζψο θαη κε ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο έρεη απνδεηρζεί φηη έρνπλ
αζρνιεζεί κε απηφ ην ζχζηεκα. Δπηπιένλ, ε EG Master Developments είπε φηη δελ ρξεηάδεηαη απηφ ην
θίλεηξν, ιφγσ ηεο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ζηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Αλέθεξε επίζεο
φηη ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο είλαη δηθαίσκα ηεο εηαηξείαο θαη ν πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη
ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν AlTameer Arabian CCO Ahmed Osama είπε φηη ε εηαηξεία ηνπ
παξνπζίαζε ζηνπο πειάηεο κηα πξνζθνξά επηζηξνθήο ρξεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ
Απγνχζηνπ. Ο Osama είπε φηη ε πξνζθνξά θάλεη ηνπο πειάηεο λα επελδχνπλ πεξηζζφηεξν, ελψ ε
εηαηξεία επσθειείηαη απφ εηήζηα απφδνζε 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκέλσλ δφζεσλ. Πξφζζεζε
φηη ε πξνζθνξά είρε ζεκαληηθέο απνδφζεηο γηα ηνπο πειάηεο θαη ηφλσζε ηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζθνξάο.
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Δλ ησ κεηαμχ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Rekaz Developments, Tamer Bakeer, είπε φηη νη εηαηξείεο
αλάπηπμεο αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ θαηαθχγεη ζε απηήλ ηε κέζνδν πψιεζεο θαη θέξδνπο. Καηά
ζπλέπεηα, εάλ νη εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ην κεραληζκφ επηζηξνθήο ρξεκάησλ, ηφηε ε ηνπνζέηεζε
ρξεκάησλ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ παξνρή επηζηξνθήο ζηνλ πειάηε. Απηφ δελ ζα ζπκβεί ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ αλάπηπμεο αθηλήησλ. Αληίζεηα,
νη εηαηξείεο αθηλήησλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ αληαγσληζηηθέο θαη δίθαηεο ηηκέο ζηνπο πειάηεο θαη
δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο, πξφζζεζε ν Bakeer. εκείσζε επίζεο φηη ν πειάηεο έρεη επαξθή γλψζε ηεο
ηνπηθήο αγνξάο αθηλήησλ, θαζψο θαη αλαγλψξηζε ζνβαξψλ θαη κε ζνβαξψλ πξνζθνξψλ. Ο πειάηεο
κπνξεί επίζεο λα εληνπίζεη πξντφληα θαη έξγα πνπ απνδίδνπλ θάηη παξαπάλσ απφ απιή αληακνηβή ζε
δφζεηο. Οκνίσο, ν Mahmoud Ibrahim, εηδηθφο ζε αθίλεηα θαη επηθεθαιήο ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα ζηελ
Capriol Holding, δήισζε φηη ην θαηλφκελν επηζηξνθήο ρξεκάησλ απνηειεί απεηιή γηα ηελ αηγππηηαθή
αγνξά αθηλήησλ. Ο Ηκπξαήκ πξφζζεζε φηη ε πξνζθνξά επηζηξνθήο ρξεκάησλ είλαη έλαο
εξαζηηερληθφο ηξφπνο αληαγσληζκνχ θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ, ρσξίο θακία πξνζπάζεηα ή
επαγγεικαηηζκφ ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ πψιεζε. Σαπηφρξνλα, επηβαξχλεη ηελ αγνξά αθηλήησλ, ρσξίο
λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο
ζηνλ ηνκέα.

ΔΝΔΡΓΔΙΑ
O Τπνπξγόο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ ηεο Αηγύπηνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ
Πξέζβε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αίγππην
Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ ηεο Αηγχπηνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ
Πξέζβε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αίγππην, Christian Berger, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηα κέζα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. χκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ ππνπξγείνπ, ν ππνπξγφο εμέηαζε
ην πξφγξακκα κεγάιεο θιίκαθαο ηεο Αηγχπηνπ πνπ εγθξίζεθε γηα λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ πνιιψλ κέηξσλ. Πξφζζεζε φηη ν ηνκέαο παξέρεη πνιινχο κεραληζκνχο γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μεραληζκνχ Γεκνπξαζηψλ, ν νπνίνο ζα
επηηχρεη ην πςειφηεξν φθεινο ιακβάλνληαο ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξέζβεο
Μπέξγθεξ εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο ΔΔ λα απμήζεη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαζψο ε Αίγππηνο απνηειεί πχιε πξνο ηελ Αθξηθή. Υαηξέηηζε ηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο
ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηδίσο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αεξίνπ πδξνγφλνπ σο πεγή ελέξγεηαο.
Η Αίγππηνο θαη ε Απζηξαιία ζπδήηεζαλ ηνλ αληίθηππν ηνπ COVID-19 ζηελ παγθόζκηα αγνξά
θπζηθνύ αεξίνπ
Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, Tarek El-Molla, ζπδήηεζε κε ηνλ
Πξεζβεπηή ηεο Απζηξαιίαο ζην Κάηξν, Glenn Miles, ηελ θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ ππφ ην θσο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ επέβαιε ε παλδεκία (COVID-19) ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο. ηε
ζπλάληεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηελ Σξίηε 17/11/2020, ζπδεηήζεθαλ επίζεο
νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αίγππην θαη νη ηειεπηαίεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φφξνπκ Αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMGF). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλάληεζεο, ν Τπνπξγφο El-Molla επηβεβαίσζε φηη αξθεηέο δηεζλείο εηαηξείεο έρνπλ ππνβάιεη
πξνζθνξέο γηα ζπκκεηνρή ζηε παγθφζκηα δεκνπξαζία ρξπζνχ πνπ πξφηεηλε πξφζθαηα ε Αίγππηνο θαη
φηη επί ηνπ παξφληνο απηέο νη πξνζθνξέο αμηνινγνχληαη. Ο ππνπξγφο εμέζεζε ηηο πξφζθαηεο δξάζεηο
ηνπ EMGF κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ θφξνπκ απφ ηα θξάηε κέιε, ηζρπξηδφκελνο φηη
ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Ακπληέι Φαηάρ Αι ίζη δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζην θφξνπκ θαη ζηνλ
ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζηελ εδξαίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν
Miles ηφληζε ην ελδηαθέξνλ ησλ απζηξαιηαλψλ εηαηξεηψλ λα επελδχζνπλ ζηνλ εμνξπθηηθφ ηνκέα ζηελ
Αίγππην θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο δηεζλείο πιεηζηεξηαζκνχο πνπ παξνπζίαζε ε ρψξα ζηνλ ηνκέα
ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. Ο πξέζβεο επαίλεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ EMGF, ν νπνίνο
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ζεσξείηαη κνληέιν πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θάιπςε ησλ
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Δπξψπεο, εθηηκψληαο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Αίγππηνο ζε απηήλ ηελ
πξσηνβνπιία.

ΔΜΠΟΡΙΟ
πλεξγαζία ηεο Αηγύπηνπ κε ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Ιηαιία ζηνλ Αγξνηηθό ηνκέα
Ο Γηνηθεηήο ηεο Αιεμάλδξεηαο ελεκέξσζε ηνλ Πξέζβε ησλ Κάησ Υσξψλ ζην Κάηξν Han-Maurits γηα
ηηο ζεκαληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο, ππνζηεξίδνληαο ηδηαίηεξα ηε
ζπλεξγαζία ζε κειινληηθά θνηλά έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ππεξεζηψλ, ηεο πξάζηλεο
αλάπηπμεο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κεηαθνξψλ. Ο Οιιαλδφο πξέζβεο ηφληζε ηελ πξνζπκία ηεο ρψξαο
ηνπ λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ζπλεξγαζίαο, πξνζζέηνληαο φηη νη Κάησ Υψξεο είλαη ν έθηνο
κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο γηα ηελ Αίγππην. Απφ ηελ ΔΔ έρνπλ ρνξεγεζεί 21,9 εθαη. Δπξψ σο
επηρνξήγεζε γηα πξνγξάκκαηα γεσξγηθήο αλάπηπμεο ζηε Marsa Matrouh, Minya θαη Fayyoum. Ο
Ηηαιφο πξέζβεο ζην Κάηξν Giampaolo Cantini δήισζε φηη ε Ηηαιία πξνζθέξεη 11 εθαηνκκχξηα επξψ
θαζψο δίλεη πξνζνρή ζην δήηεκα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Ζ δήισζε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ
ζρεηηθά κε ηελ «Δβδνκάδα Ηηαιηθήο Κνπδίλαο», ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηελ Κπξηαθή 22/11/2020. Σν
πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζχθσλ θαη ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε
ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, πξφζζεζε ν πξέζβεο.

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Οη επελδπηέο ζε λένπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ζα ιάβνπλ 6κελε απαιιαγή ελνηθίνπ
Ζ ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ Nevine Gamea αλαθνίλσζε φηη ζηνπο επελδπηέο
πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηα επηά λέα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζα
ιάβνπλ εμάκελε απαιιαγή απφ ην ελνίθην. Ζ εμάκελε απαιιαγή ζα ηεζεί ζε ηζρχ κφιηο νη επελδπηέο
ιάβνπλ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηνπο ζηα ζπγθξνηήκαηα ηνπ θιάδνπ πνπ πξνζθέξζεθαλ πξφζθαηα
απφ ηελ Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA). Ζ Gamea είπε φηη ε απφθαζε ζηνρεχεη ζηελ
αλαθνχθηζε ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο, δίλνληάο ηνπο
ηαπηφρξνλα ηελ επθαηξία λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα ηνπο.
Ζ ππνπξγφο αλαθνίλσζε επίζεο παξάηαζε δχν εβδνκάδσλ γηα ηελ πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ
απφθηεζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηα επηά λέα ζπκπιέγκαηα. Ζ πεξίνδνο ζα ηειεηψζεη ζηηο 12
Γεθεκβξίνπ, γηα λα δψζεη ζηνπο επελδπηέο ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκάζνπλ κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα
ηα έξγα ηνπο. Ζ Gamea είπε φηη ην ελνίθην γηα ηηο λέεο κνλάδεο είλαη πνιχ πξνζηηφ γηα κηθξνχο
θαηαζθεπαζηέο θαη επελδπηέο, θαη φηη ην θξάηνο ήηαλ πξφζπκν λα παξέρεη απηέο ηηο κνλάδεο ζε
ρακειφηεξε ηηκή απφ ην θφζηνο. Ζ θπβεξλεηηθή απηή θίλεζε ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ησλ λέσλ. Δίπε
επίζεο φηη θαηαξηίδνληαη νη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί βάζεη ηνπ Νφκνπ πεξί Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δπηρεηξήζεσλ. Απηφ απνηειεί κηα ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά
ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο
επελδπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ ηνλ πνιιά ππνζρφκελν ηνκέα λα αλαπηχμνπλ ηα έξγα ηνπο.
Δπηπιένλ, ν πξφεδξνο ηεο IDA Mohamed Al-Zalat δήισζε φηη ε αξρή είλαη πξφζπκε λα επηθνηλσλεί
ζπλερψο κε επελδπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε φιεο ηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη ζπγθξνηήκαηα. Απηφ
ζηνρεχεη ζην λα ηνπο βνεζήζεη λα μεπεξάζνπλ φια ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα
δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
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Ο Τπνπξγόο Δθνδηαζκνύ ηεο Αηγύπηνπ, θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία ηεο 14εο Μεζνγεηαθήο
Δβδνκάδαο Οηθνλνκηθώλ Ηγεηώλ (MedaWeek Barcelona 2020), θάιεζε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο
λα επελδύζνπλ ζηνλ βηνκεραληθό ηνκέα ηεο Αηγύπηνπ.
Ο Τπνπξγφο Δθνδηαζκνχ Ali el Moselhi θάιεζε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο λα επελδχζνπλ ζηνλ
βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ σο πχιεο γηα ηηο
αθξηθαληθέο θαη αξαβηθέο αγνξέο. Μηιψληαο ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία ηεο 14εο Μεζνγεηαθήο
Δβδνκάδαο Οηθνλνκηθψλ Ζγεηψλ (MedaWeek Barcelona 2020) ν Μνδέιη ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο
ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επξσκεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Σφληζε ηελ αλάγθε
αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα ηηο
επξσκεζνγεηαθέο ρψξεο. "Ζ Αίγππηνο είλαη ε κφλε ρψξα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, ε νπνία
πέηπρε ξπζκφ αλάπηπμεο 2,4%, παξά ηελ θξίζε ηνπ Covid-19", ζεκείσζε ν Moselhi. ηελ ηξηήκεξε
εθδήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζπκκεηέρνπλ 17 νκηιεηέο απφ ηελ
Αίγππην θαη εθπξφζσπνη 600 αηγππηηαθψλ εηαηξεηψλ.

ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Τπνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο γηα ηε Φάζε 1 ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξό ηνπ Καΐξνπ
Ο πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Αξρήο γηα ηηο ήξαγγεο (NAT), Essam Wally, ππέγξαςε δχν ζπκβφιαηα γηα
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηε Φάζε 1 ηεο γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ ηνπ Καΐξνπ. Μπήθαλ επίζεο
ππνγξαθέο απφ εθπξνζψπνπο θνηλνπξαμίαο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηνπο Άξαβεο Δξγνιάβνπο, ηνλ
Υαζάλ Αιάκ Υφιληηλγθ, ηελ Πέηξνηη θαη ηνλ Κνλθφξλη. Τπνγξάθεθαλ δχν ζπκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ
ηηο εξγαζίεο ζην ζχζηεκα θπθινθνξίαο κε έλαλ εθπξφζσπν ηεο Mitsubishi / Orascom Consortium πνπ
ζα αλαιάβεη ην έξγν. Απηφ ην έξγν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα, δειαδή: θαηαζθεπή ηνπ
δπηηθνχ ηκήκαηνο. θαηαζθεπή ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο · θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο · θαη
ηξνραία απνζέκαηα. Οη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ θάιπςαλ δχν απφ απηά ηα ηέζζεξα ηκήκαηα.
Ο Masaki Noke, Πξέζβεο ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Αίγππην, παξεπξέζεθε ζε ηειεηή ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ
γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηε γξακκή 4 ηνπ Μεηξφ ηνπ Καΐξνπ. Απηφ απνηειεί κέξνο ησλ έξγσλ
δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Ηαπσλίαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ επίζεκε
αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο Ηαπσλίαο ζθέινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο. ηελ ηειεηή
ππνγξαθήο ζπκκεηείραλ επίζεο ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ Kamel El-Wazir, ν Τπνπξγφο
Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ Tarek El-Molla θαη ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Rania AlMashat. Ζ γξακκή αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε άλεζε γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηηο Μεγάιεο Ππξακίδεο θαζψο θαη ην Μεγάιν Αηγππηηαθφ Μνπζείν (GEM). Ο πξέζβεο
ηεο Ηαπσλίαο, θ. Noke εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα νη ηνπξίζηεο λα «πάξνπλ ηε γξακκή 4 ηνπ κεηξφ
ηνπ Καΐξνπ γηα λα επηζθεθζνχλ ην Μεγάιν Αηγππηηαθφ Μνπζείν, έλα αθφκα ζχκβνιν ηεο
Αηγππηηαθήο-Ηαπσληθήο θηιίαο».
Η SCZone εθαξκόδεη ςεθηαθέο
δξαζηεξηνηήησλ ζε ιηκάληα

εθαξκνγέο

γηα

ηελ

ππνζηήξημε

ησλ

νηθνλνκηθώλ

Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ (SCZone) Yehia Zaki αλαθνίλσζε φηη ε
δψλε αλαιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έμππλεο κεηαθνξάο. Σν
κνληέιν απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο πνπ ρξεηάδνληαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο δψλεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ Zaki έγηλε ζην ζεκηλάξην γηα ηα Έμππλα θαη
Βηψζηκα Ληκάληα θαη ην Μέιινλ ηεο Σερλνινγίαο Μεηαθνξψλ θαη Logistics, ην νπνίν
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έθζεζεο Cairo ICT 2020. Ο πξφεδξνο
πξφζζεζε φηη ηα ιηκάληα East Port Said θαη Ain Sokhna απνηεινχλ θεληξηθά ζεκεία δξαζηεξηφηεηαο
εληφο ηεο νηθνλνκηθήο δψλεο, θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηδαληθφ κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηα αηγππηηαθά
ιηκάληα, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα
ειιηκέληζεο ζε κεγάια βάζε θαη ηηο κεγάιεο πξνβιήηεο θνξηνεθθφξησζεο. Με απηά ηα ζηνηρεία
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεζλήο πιαηθφξκα πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο κε ςεθηαθή ππνδνκή,
ε νπνία εληζρχεη επίζεο ηελ έλλνηα ησλ πξάζηλσλ ιηκέλσλ. Ο Zaki είπε φηη ε SCZone ζηνρεχεη λα
δεκηνπξγήζεη νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
εληφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ιηκέλσλ. Πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη
παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ απνζηνιήο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εθηφο απφ ηε
δηαζεζηκφηεηα
έμππλεο
δηαρείξηζεο
ηεο
θπθινθνξίαο
ζην
ιηκάλη.
Οη εθαξκνγέο ζα δηαζθαιίζνπλ επίζεο φηη ππάξρνπλ ειεθηξνληθνί αηζζεηήξεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, εθηφο απφ ηε ρξήζε κεραλψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο
(AI) θαη ηελ εξγαζία κε δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο. Ο Zaki πξφζζεζε φηη ε SCZone θαηάθεξε λα
πξνζειθχζεη άκεζεο επελδχζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζηαζκψλ πνπ
παξέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. εκείσζε επίζεο ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζηε δψλε. Μέζσ ηεο επειημίαο θαη ηεο ηαρχηεηάο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε αξρή
κπφξεζε λα απμήζεη ηνλ φγθν θπθινθνξίαο ζην ιηκάλη ηνπ East Port Said, ε νπνία αλήιζε ζε 3.127
εθαηνκκχξηα TEUs ηνπο ηειεπηαίνπο 10 κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο (COVID19) ζηνλ παγθφζκην λαπηηιηαθφ ηνκέα. Ζ SCZone επηδηψθεη λα αλαπηχμεη ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ
ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ιηκέλσλ, παξέρνληαο παξάιιεια ππνζηήξημε κέζσ ςεθηαθήο ππνδνκήο. Θα
εθαξκφζεη επίζεο έλα εληαίν θαηάζηεκα γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο παγθφζκηεο αιιαγέο.

ΣΟΤΡΙΜΟ
Κίλεηξα γηα ηελ αύμεζε ησλ πηήζεσλ ηζάξηεξ πξνο ηελ Αίγππην
Οη πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ πξνζγεηψλνληαη ζηελ Αίγππην είλαη επηιέμηκεο γηα λέα παξηίδα θηλήηξσλ ζην
πιαίζην ηεο επφκελεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πηήζεσλ ηζάξηεξ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ην
νπνίν πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη κεηαμχ 1εο Ηαλνπαξίνπ θαη 30 Απξηιίνπ 2021, δήισζε ν ππνπξγφο
Khaled El Enany. Σν ππνπξγείν ζα πξνζθέξεη θίλεηξα ζε δχν επίπεδα, έλα γηα αεξνπνξηθέο εηαηξείεο
πνπ πεηνχλ 2-15 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη έλα γηα εθείλεο πνπ εθηεινχλ πεξηζζφηεξεο απφ 15
εβδνκαδηαίεο πηήζεηο.
Σν ηειεπηαίν πξφγξακκα θηλήηξσλ ηεο Αηγχπηνπ μεθίλεζε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 έσο ηνλ
Απξίιην ηνπ 2020 θαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έιαβαλ πιεξσκέο ζε κεηξεηά απφ 2 ρηιηάδεο δνιάξηα
ΖΠΑ αλά ηαμίδη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εβδνκαδηαίσλ πηήζεσλ. Αθφηνπ ε covid-19 ζρεδφλ έθιεηζε
ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο, ην ππνπξγείν πξνζπαζεί λα παξαθηλήζεη ηνπο εηζεξρφκελνπο
επηζθέπηεο, ελψ παξάιιεια επέθηεηλε ην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηξεηο κήλεο.

ΟΤΓΑΝ
80 εθαηνκκύξηα δνιάξηα από ην Γηεζλέο Σακείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο IFAD γηα ηελ ππνζηήξημε
ηνπ νπδάλ
Ο Τθππνπξγφο ππεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκηθνχ
ρεδηαζκνχ, Γξ Amin Salih Yassin, αλαθνίλσζε φηη ην νπδάλ έιαβε επηρνξήγεζε θαη δάλεην 80
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ην Γηεζλέο Σακείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο (IFAD) γηα ηελ ππνζηήξημε
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ηνπ νπδάλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ
εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Γξ Amin ηφληζε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ
Γπλάκεσλ ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Αιιαγήο (FFC), ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Δίπε φηη φιεο νη δεμηφηεηεο ηεο ζνπδαληθήο
θνηλσλίαο θαη ε ξνή ρξήκαηνο κέζσ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη
πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην νπδάλ. Ο Γξ Amin εμήγεζε φηη ε αλάπηπμε
εμαξηάηαη απφ 17 ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ νηθνλνκηθή,
ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, νη νπνίεο ήηαλ νη θχξηεο αλαθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε
ηνπ Αλαπηπμηαθνχ ρεδίνπ 2021-2023 γηα ηελ Οηθνλνκία ηνπ νπδάλ. Ο Τθππνπξγφο
Πξνγξακκαηηζκνχ επηβεβαίσζε ηε ζεκαζία ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Οηθνλνκία ηνπ νπδάλ: Έθθιεζε γηα «πξαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο»
Δκπεηξνγλψκνλεο θαη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ επέθξηλαλ ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο πνπ
πηνζέηεζε ε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο επηδείλσζεο ζηε ρψξα θαη
απαηηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα είλαη δηαθαλήο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
ζηελ νηθνλνκία ηνπ νπδάλ.
ε ζεκηλάξην ζην Υαξηνχκ ζα ζπδεηεζνχλ πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ζνπδαληθήο
νηθνλνκίαο κε ηε ζχιιεςε ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ πςειψλ
πνζνζηψλ πιεζσξηζκνχ, ν αλεμάξηεηνο νηθνλνκνιφγνο Hafiz Ismail είπε φηη ε ζνπδαληθή νηθνλνκία
ρξεηάδεηαη έλα δήηεκα δηαθάλεηαο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο πεγέο θαη αμηνιφγεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο θπβέξλεζεο. Δπηζήκαλε ηε κνλνπψιεζε θαη ηελ απάηε, ηδίσο φζνλ αθνξά
ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζπκβάζεσλ, ε νπνία επεξεάδεη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ
επελδχζεσλ. Ο Ηζκαήι ηφληζε ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ κέζα απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε «πξαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», απμάλνληαο ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ επελδπηηθφ
ηνκέα θαη λα επαλεμεηάζνπλ φιεο ηηο επελδπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ είραλ ππνγξαθεί ζην πξνεγνχκελν
θαζεζηψο, ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ηεο. Ο νηθνλνκνιφγνο Kamal Abdelkarim, κέινο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ
νπδάλ, δήισζε φηη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζηεξείηαη ζαθνχο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο επηδείλσζεο. Σφληζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ νπδάλ ζήκεξα δελ
είλαη παξφκνηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ην νπδάλ αληηκεηψπηζε λσξίηεξα κε ηελ
Παγθφζκηα Σξάπεδα, αλαθεξφκελνο ζηε ζνβαξή θηψρεηα θαη αλεξγία ζηε ρψξα.
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