Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-31/6/2021)
ΓΗΜΔΡΖ ΘΔΜΑΣΑ
Δπίζθεςε Έιιελα ΠΘ θ. Κ. Μεηζνηάθε ζην Καίξν
Καηά ηε δηάξθεηα θνηλήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ 19 ιεπηψλ ζην Κάηξν κε ηνλ Πξφεδξν Αι-ίζη
κεηά απφ ζπλνκηιίεο, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο δήισζε: «ηεξίδνπκε
ηελ Αίγππην ζηε ζηάζε ηεο γηα ην δήηεκα ηνπ GERD θαη ην λεξφ ηνπ πνηακνχ Νείινπ είλαη
δήηεκα δσήο». Ο Μεηζνηάθεο επηβεβαίσζε φηη ε Διιάδα ζα παξακείλεη ππνζηεξηθηήο ηεο
Αηγχπηνπ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ραηξέηηζε ηελ εηδηθή πεξηθεξεηαθή ζέζε θαη ηνλ
θεληξηθφ ξφιν ηεο Αηγχπηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Al-Sisi δήισζε: «Δίλαη ζεκαληηθφ λα
επηηεπρζεί κηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ην GERD θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξέπεη λα
έρεη ζνβαξφ ξφιν ζε απηφ ην δήηεκα».
Όζνλ αθνξά ηηο δηκεξείο ζρέζεηο: ν Μεηζνηάθεο δήισζε: «Ζ ζπκθσλία ζαιάζζηαο
νξηνζέηεζεο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Διιάδαο είλαη πξφηππν, είλαη κηα ζπκθσλία εηξήλεο θαη
ζπλεξγαζίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή, εχρνκαη απηή ε ζπκθσλία λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο
ρψξεο». Δπηβεβαίσζαλ ηελ αλάγθε λα ζπλερηζηεί ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν
ρσξψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο δηαζχλδεζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.
Οη ζπλνκηιίεο πεξηιάκβαλαλ επίζεο: ηε Ληβχε φπνπ θαη νη δχν ζπκθψλεζαλ γηα ηελ αλάγθε
άκεζεο απφζπξζεο ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε Ληβχε, θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
εθινγψλ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο », δήισζε ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο. Δπηπιένλ,
ζπδήηεζαλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηα παιαηζηηληαθά εδάθε θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ
ζηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο, θαη ζπκθψλεζαλ γηα ηελ αλάγθε αλαβίσζεο ηεο
εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα άιιε κηα θνξά.
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
Αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ Αίγππην λα ιάβεη ηελ ηξίηε δόζε ηνπ δαλείνπ αμίαο 1,6
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ από ην ΓΝΣ
Αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηελ Αίγππην λα ιάβεη ηελ ηξίηε δφζε ηνπ δαλείνπ αμίαο 1,6
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, φπσο αλαθνίλσζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δαλεηαθνχ πξνγξάκκαηνο SBA (5Β
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ) θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηά ηε δεχηεξε θαη ηειεπηαία
αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δήισζε ηνπ ΓΝΣ αλαθέξεη φηη ε Αίγππηνο εηζήιζε ζηελ
θξίζε COVID-19 κε αξθεηά κεγάια απνζέκαηα, ράξε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ
απφ ην 2016. Αληηκέησπνη κε ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ εγρψξηα θαη παγθφζκηα αβεβαηφηεηα, νη
πνιηηηθέο ησλ αξρψλ ήηαλ εμηζνξξνπεκέλεο κεηαμχ ηεο δηαζθάιηζεο ζηνρεπκέλσλ δαπαλψλ
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απαξαίηεησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ δηεζλψλ
απνζεκάησλ.
Ζ CAPMAS θαηέγξαςε όηη ην πνζνζηό αλεξγίαο ηεο Αηγύπηνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ην 2020
ζην 7,9%, ην ίδην πνζνζηό κε ην 2019.

1

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Απμήζεηο ησλ κηζζώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα
Οη απμήζεηο ησλ κηζζψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ επφκελνπ κήλα είλαη πιένλ λφκνο ηνπ
θξάηνπο αθνχ επηθπξψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν Ακπληέι Φάηα Δι ίζη. Σν πνζφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ - πνπ εγθξίζεθε απφ ην ψκα ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνλ πεξαζκέλν κήλα απμάλεη ηνπο κηζζνχο θαηά 13% θαη ηα κεληαία κπφλνπο θαηά 175-400 EGP. Οξίδεη επίζεο κηα
ειάρηζηε αχμεζε 75 EGP ζηνπο κεληαίνπο αθαζάξηζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην λφκν πεξί δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ εηήζηεο
απμήζεηο ζηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ αξρίδεη ηνλ επφκελν κήλα.
πλεξγαζία αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ΔΣΑΑ γηα ηελ πξνώζεζε αλαπηπμηαθώλ έξγσλ
Ζ ππνπξγφο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο Al-Mashat αλέθεξε φηη ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΣΑΑ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηε
ρψξα. Απηά ηα έξγα ζα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή πηπρή ζην φξακα 2030 ηεο Αηγχπηνπ
θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: ηε δεκηνπξγία έμππλσλ πφιεσλ, ηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ησλ
παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο.
Ζ ζηξαηεγηθή 2021-2025 ηεο ΔΣΑΑ, ε νπνία εγθξίζεθε ζηελ εηήζηα ζπλεδξίαζή ηεο ηνλ
πεξαζκέλν Οθηψβξην, βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα πξάζηλε
νηθνλνκία θαη πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο
επθαηξηψλ κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε δεμηφηεηεο θαη απαζρφιεζε γηα γπλαίθεο θαη λένπο θαη
επηηάρπλζε ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο.
Τπφ ην πξίζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ΔΣΑΑ ζηελ ήπεηξν, ε ππνπξγφο Al-Mashat αλέθεξε φηη ε
Αίγππηνο είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο, θαη απηφ επηηξέπεη
ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο κε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ.
Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ
Έξγα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θφξσλ ζα ζπκβάιινπλ
ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο είζπξαμεο θφξσλ γηα ην δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο. Σα
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα επηζηξνθψλ, ε ελνπνηεκέλε πιαηθφξκα απηνκαηνπνηεκέλσλ
θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην βνεζνχλ ζηελ θαηαρψξηζε ηεο
θνξνινγηθήο θνηλφηεηαο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηε θνξνινγηθή
δηθαηνζχλε.
Ζ ηερλνινγία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θνξνινγηθψλ ιχζεσλ, E-Tax, ζα ζπκβάιιεη ζηε
βησζηκφηεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ
απινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία
ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθξίζηκνπ κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ελζαξξχλεη ηηο
επελδχζεηο.
Ο Ibrahim Sarhan, πξφεδξνο ηεο E-Tax, επηβεβαίσζε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη
θαηαβάιεη γφληκεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ςεθηαθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Πξφζζεζε φηη ην E-Tax εξγάδεηαη γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ,
έξγσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηερλνινγηθψλ ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή
εμεηδίθεπζεο θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηξέρνληνο ειεθηξνληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. ηνρεχεη επίζεο ζηε
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ηεο Αηγχπηνπ, κε ηξφπν πνπ βειηηψλεη ηα
θνξνινγηθά έζνδα θαη δηεπθνιχλεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο.
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ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηξαπεδώλ ζηελ Αίγππην αλήιζε ζηα 532 δηζ. EGP ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2021
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) απνθάιπςε φηη ε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά, απμήζεθε ζε πεξίπνπ
7.554 δηζεθαη. EGP ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2021. ε ζρέζε κε EGP 7.022ηξηο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2020, αληηθαηνπηξίδεη αχμεζε πεξίπνπ 532 δηζ. EGP.
Ζ CBE δήισζε, ζηελ ηξηκεληαία έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αζθάιεηαο ησλ ηξαπεδψλ, φηη απφ ηελ πιεπξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ηακεηαθά
ππφινηπα ζηηο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζε 54,189 δηζ. EGP ηνλ Μάξηην ηνπ 2020. Πξφζζεζε φηη νη
πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 2,648 δηζεθαη. EGP, ελψ ην ραξηνθπιάθην
κεηνρψλ θαη νη επελδχζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε γξακκάηηα δεκνζίνπ (ινγαξηαζκνί Σ) αλήιζαλ
ζε 2,838 δηζεθαη. Δπξψ.
ην επίπεδν ησλ ππνρξεψζεσλ, ε CBE δήισζε φηη ην θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ αλήιζε ζε
177.920 δηζ. EGP ηνλ Μάξηην ηνπ 2021. Δλ ησ κεηαμχ, ηα απνζεκαηηθά αλήιζαλ ζε 347.826
δηζ. EGP, ελψ ην ππφινηπν ησλ πξνβιέςεσλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 165.588 δηζ. EGP. Οη
ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 5,469 δηζεθαηνκκχξηα EGP, ελψ ηα ππφινηπα
νκνιφγσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ αλήιζαλ ζε 228,977 δηζεθαηνκκχξηα EGP.
Ζ CBE απνθάιπςε επίζεο φηη ε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 10
κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά απμήζεθε ζε 5,930 ηξηο
EGP ηνλ Μάξηην ηνπ 2021. Δλ ησ κεηαμχ, ε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
πέληε θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 5,254 δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Μάξηην ηνπ
2021, ζε ζχγθξηζε κε 4,885 δηζεθαηνκκχξηα EGP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020
ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο απηψλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη: ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (NBE).
ε Δκπνξηθή Γηεζλήο Σξάπεδα Αίγππηνο (CIB), ε Banque Misr; Ζ QNB Alahli, ε Γηεζλήο
Σξάπεδα ηεο Αξαβηθήο Αθξηθήο (AAIB), ε HSBC Αίγππηνο; ε ηζιακηθή ηξάπεδα Faisal ηεο
Αηγχπηνπ, ε AlexBank θαη ε Crédit Agricole Egypt.
Ζ CBE πξφζζεζε φηη νη ηξάπεδεο είραλ απνζεκαηηθά χςνπο 347.826 δηζεθαηνκκπξίσλ EGP
έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 2021. Απφ απηά, ην κεξίδην ησλ δέθα κεγάισλ αλήιζε ζε 260.825
δηζεθαηνκκχξηα EGP, ελψ ν φγθνο ησλ απνζεκαηηθψλ ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο
αλήιζε ζε πεξίπνπ 212,678 δηζεθαηνκκχξηα EGP .
ην ίδην πιαίζην, ε CBE δήισζε φηη ην πνζνζηφ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά απμήζεθε ζε 48,4% ηνλ Μάξηην ηνπ 2021, ζε
ζχγθξηζε κε 44,2% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Απηφο ν δείθηεο έθηαζε ην 47,6% ζηηο 10
κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαη θαηέγξαςε ην 48,2% ζηηο 5 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο.
Ο ηδησηηθφο ηνκέαο αληηπξνζψπεπε ην 59% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ πνπ είραλ ρνξεγήζεη νη
ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 2021. Απηφ ζπγθξίζεθε κε ην 60% ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2020, ζχκθσλα κε ηελ CBE. Πξφζζεζε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο απέθηεζε ην
50,8% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ απφ ηηο 10 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ
Αίγππην, ελψ έθηαζε ην 46,5% ησλ δαλείσλ κε ηηο 5 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο.
Ζ CBE δήισζε φηη νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 5,469
δηζεθαηνκκχξηα EGP έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 2021, εθ ησλ νπνίσλ νη δέθα κεγαιχηεξεο
ηξάπεδεο αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ 4,291 δηζεθαηνκκχξηα EGP. Δλ ησ κεηαμχ, ν φγθνο ησλ
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θαηαζέζεσλ ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε
πεξίπνπ 3,768 δηο EGP.
Ο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ζηηο ηξάπεδεο επίζεο κεηψζεθε ζε 6,9% ηνλ
Μάξηην ηνπ 2021, έλαληη 7,3% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. Ο δείθηεο απηφο έθηαζε ην 6,3% ζηηο
10 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαη ην 6% ζηηο 5 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο. χκθσλα κε ην CBE, ην
ειάρηζην φξην γηα απηφ ην πνζνζηφ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 3%.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Ζ Αίγππηνο ήηαλ ν δεύηεξνο πην ειθπζηηθόο πξννξηζκόο ΑΞΔ ζηνλ αξαβηθό θόζκν ην
2020
Ζ Αίγππηνο έιαβε 5,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ην 2020,
αληηπξνζσπεχνληαο ην 14,5% ησλ 40,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ πνπ επελδχζεθαλ
ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Arab Investment and Export Credit Guarantee
Corporation γηα ην επελδπηηθφ θιίκα 2020. Ζ Αίγππηνο ήξζε δεχηεξε κεηά ηα ΖΑΔ, ηα νπνία
έιαβαλ 19,9 δηζ. USD ζε ΑΞΔ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Οη θνξπθαίνη παξαιήπηεο απνηεινχλ ην 95% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΑΞΔ πνπ δηνρεηεχνληαη
ζηελ πεξηνρή: ηα ΖΑΔ, ε Αίγππηνο, ε ανπδηθή Αξαβία, ην Οκάλ θαη ν Λίβαλνο, αληίζηνηρα,
έιαβαλ ζπλνιηθά 38,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΑΞΔ ην 2020.
Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο έγηλαλ ζε επηρεηξήζεηο, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη
ινγηζκηθφ: Οη ηνκείο αληηζηνηρνχλ ζην 50% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή. Ζ
Αίγππηνο ήηαλ ν θνξπθαίνο πξννξηζκφο ΑΞΔ ζηελ πεξηνρή γηα πέληε ζπλερφκελα ρξφληα,
πξνζθέξνληαο επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ 124,5 δηζ. USD κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη
Γεθεκβξίνπ 2019. Ζ Αίγππηνο πξνζέιθπζε 13,7 δηζ. USD ζηηο ΑΞΔ ην 2019.
Ζ Αίγππηνο ήηαλ ν θνξπθαίνο απνδέθηεο ΑΞΔ ηεο Αθξηθήο ην 2020, κε εηζξνέο ζηε ρψξα
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ 39,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ πνπ
επελδχζεθαλ ζηελ ήπεηξν.
Σν ζεηηθό επηρεηξεκαηηθό θιίκα ζηελ Αίγππην σο κνριόο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνσζεί έλα επλντθφ επελδπηηθφ θιίκα γηα λα πξνζειθχζεη μέλεο
επελδχζεηο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηελ Nevine Gamea, Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη
Βηνκεραλίαο. Ζ Gamea ζεκείσζε επίζεο φηη ε δεκηνπξγία ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο
ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ (SCZone) είλαη έλα αξρηθφ βήκα γηα ηελ
πξνζέιθπζε πνιιψλ ξσζηθψλ εηαηξεηψλ λα επελδχζνπλ ζηελ Αίγππην. Οη δειψζεηο ηεο
Gamea έγηλαλ αθνχ νινθιήξσζε ηελ επίζθεςή ηεο ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα,, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνήδξεπζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Μεζνγεηαθήο-Ρσζηθήο Μηθηήο
Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ, Οηθνλνκηθήο, Δπηζηεκνληθήο θαη Σερληθήο πλεξγαζίαο. ηε
ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ππνπξγείσλ θαη αξκφδησλ αξρψλ.
ην πεξηζψξην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επίζθεςεο, ε Gamea πξαγκαηνπνίεζε επίζεο
εληαηηθέο ζπλαληήζεηο κε αξθεηέο ξσζηθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ παξνπζία
ζηελ Αίγππην. Δίπε φηη ην ππνπξγείν ηεο ραηξεηίδεη ηελ ελίζρπζε ησλ ξσζηθψλ επελδχζεσλ
ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη ζηφρν έρεη λα μεπεξαζηνχλ φια ηα εκπφδηα πνπ ελδέρεηαη λα
αληηκεησπίζνπλ νη Ρψζνη επελδπηέο. Οη ζπλαληήζεηο ηεο ππνπξγνχ πεξηειάκβαλαλ
ζπλάληεζε κε ηνλ Alexander Vronkov, Πεξηθεξεηαθφ Αληηπξφεδξν ηεο Οκάδαο Rosatom, πνπ
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αζρνιείηαη κε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηλψλ άλζξαθα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ Αίγππην
θαη ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ,
κεραλεκάησλ θαη δεμακελψλ θπζηθνχ αεξίνπ. πκθσλήζεθε φηη αμησκαηνχρνη ηεο εηαηξείαο
ζα επηζθεθζνχλ ηελ Αίγππην ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ γηα λα μεθηλήζνπλ ζπλνκηιίεο κε ηα
αηγππηηαθά θφκκαηα.
Ζ Gamea ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Sergey Abramenko, Πξφεδξν ηεο Δηαηξείαο Helix, θαη
ζπδήηεζε ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί απφ ηε κεγάιε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ηεο
επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ηεο αλαθχθισζεο απνβιήησλ κέζσ θηλεηψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη
ζηνπο ηνκείο θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα.
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηνπ νπέδ θαη ηεο πνισληθήο
πιεπξάο γηα ηε δεκηνπξγία Εώλεο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ ηεο Πνισλίαο ηελ Ain Sokhna
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ππνγξαθήο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ κεηαμχ ηεο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη ηεο πεξηνρήο Καηνβίηζε ζηελ Πνισλίαο, ε
ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ Νέβηλ Γθάκα ηφληζε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ
πξψηε βηνκεραληθή δψλε ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε αηγππηηαθφ έδαθνο. Ζ Nevine
δήισζε φηη ην έξγν βηνκεραληθήο δψλεο ηεο Πνισλίαο ζηελ Αίγππην ζα είλαη έλα ζεκαληηθφ
βήκα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη
Πνισλίαο. χκθσλα κε ηε ζπκθσλία, κηα πνισληθή βηνκεραληθή δψλε ζα ζπζηαζεί ζηε
βηνκεραληθή δψλε Ain Sokhna κε πξντφληα απφ βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, αληαιιαθηηθά
απηνθηλήησλ θαη ειεθηξνληθέο βηνκεραλίεο. Ζ πνισληθή αληηπξνζσπεία ζπλνδεχηεθε απφ
εθπξνζψπνπο 18 εηαηξεηψλ πνπ πεξηφδεπζαλ ζηε βηνκεραληθή δψλε Ain Sokhna πξνθεηκέλνπ
λα πξνζδηνξίζεη πνηεο βηνκεραλίεο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθεί.
ΔΜΠΟΡΗΟ
Έλα λέν πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ εμαγσγψλ έιαβε ην πξάζηλν θσο απφ ην ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηελ αξρή ηεο λέαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ
θξάηνπο ηελ 1ε Ηνπιίνπ,. Σν πξφγξακκα ζα είλαη παξφκνην κε ηα ζρέδηα πνπ εθαξκφδεη ε
Αίγππηνο γηα ζρεδφλ κηα δεθαεηία γηα λα θαηαβάιεη πιεξσκέο ζε κεηξεηά ζε εμαγσγείο κε
βάζε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηνπο, αιιά επίζεο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα αηγππηηαθά πξντφληα.
Πξνψζεζε γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ Άλσ Αίγππην, παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ηε
βηνκεραληθή δψλε Rubiki, ηελ πφιε επίπισλ Damietta θαη ηελ νηθνλνκηθή δψλε ηνπ θαλαιηνχ
ηνπ νπέδ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ζηελ Αθξηθή θαη ζε άιιεο αγνξέο-ζηφρνπο,
κεηαμχ άιισλ βνεζψληαο ηηο εηαηξείεο λα θαιχςνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο.
Σν λέν πξφγξακκα ζα αληηθαηαζηήζεη έλα πξφγξακκα EGP 6 δηζ. πνπ δελ είρε επηηπρία
θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζαθήλεηαο ζηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο θαη αζάθεηα ζηελ
θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο.
ΣΟΤΡΗΜΟ
Πηώζε ηεο δηεζλνύο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 83%
Πηψζε ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 83% ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNWTO). Ζ έθζεζε ζεκείσζε
φηη κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2021, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί παγθνζκίσο δέρζεθαλ 180
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εθαηνκκχξηα ιηγφηεξεο δηεζλείο αθίμεηο ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
Ζ Αζία θαη ν Δηξεληθφο ζπλέρηζαλ λα ππνθέξνπλ απφ ηα ρακειφηεξα επίπεδα
δξαζηεξηφηεηαο, κε πηψζε 94% ζηηο δηεζλείο αθίμεηο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηξηψλ κελψλ. Δλ
ησ κεηαμχ, ε Δπξψπε ζεκείσζε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πηψζε θαηά 83%, αθνινπζνχκελε
απφ ηελ Αθξηθή θαηά 81%, ηε Μέζε Αλαηνιή θαηά 78% θαη ηελ Ακεξηθή θαηά 71%.
Όια απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηψζε 73% ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ παγθνζκίσο
πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2020, θαζηζηψληαο ηε ρεηξφηεξε ρξνληά γηα ηνλ ηνκέα. Ο Γεληθφο
Γξακκαηέαο ηνπ UNWTO Zurab Pololikashvili είπε: «Τπάξρεη ζεκαληηθή δήηεζε θαη
βιέπνπκε ηελ εκπηζηνζχλε λα επηζηξέθεη αξγά».
Οη εηδηθνί ηνπ ηνπξηζκνχ επηζεκαίλνπλ ηε ζπλερηδφκελε επηβνιή ηαμηδησηηθψλ πεξηνξηζκψλ
θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηα πξσηφθνιια ηαμηδηνχ θαη πγείαο σο ηα θχξηα εκπφδηα ζηελ
αλάθακςε ηνπ ηνκέα. Σν Παγθφζκην Βαξφκεηξν Σνπξηζκνχ ηνπ UNWTO δείρλεη επίζεο ηνλ
νηθνλνκηθφ θφξν ηεο παλδεκίαο, θαζψο νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ην 2020 κεηψζεθαλ
θαηά 64% ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο (ηνπηθά λνκίζκαηα, ζηαζεξέο ηηκέο).

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
Γηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη δεκνπξάηεζεο ηεο θξαηηθήο Iron and Steel
Οη εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο Iron and Steel, θαζψο ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία
εθθαζάξηζεο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο, δήισζε ν πθππνπξγφο ζηέγαζεο Khaled Abbas. Ζ
δηαδηθαζία πψιεζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη 2-3 κήλεο. Ζ εηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 6 εθ.
ηκ γεο. Πηζαλφηαηα απηά ζα δεκνπξαηεζνχλ ζε εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αθνχ ε αξρή
εθθαζάξηζεο NUCA νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο αξγφηεξα ζην 3ν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ζ
Αηγππηηαθή Iron and Steel ζηακάηεζε επίζεκα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηα ηέιε Μαΐνπ έσο
φηνπ επηηεπρζεί ζπκθσλία απνδεκίσζεο ζηνπο ππαιιήινπο.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Αλάζεζε ππεξγνιαβηψλ ζηελ Aviation Industry Corporation of China (Avic) θαηά ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζθεπή ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κεηαμχ ηεο αιακ ίηη θαη
ηεο Γέθαηεο ηνπ Ρακαδαληνχ ηεο πφιεο. ηελ Avic αλαηέζεθε ζχκβαζε θαηαζθεπήο γηα ηελ
πξψηε θαη ηε δεχηεξε θάζε ηεο γξακκήο κήθνπο 90 ρικ. σο κέξνο κηαο θνηλνπξαμίαο πνπ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ China Railway Group Limited θαη ε νπνία ζα ζπλεξγαζηεί κε
αηγππηηαθνχο εξγνιάβνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Orascom Construction.
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Βιέςεηο πξνο ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ
Ίζσο βιέπνπκε ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ην πξάζηλν πδξνγφλν σο κέξνο κηαο
πξσηνβνπιίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα θνζηίζεη πεξίπνπ 3-4 δηζ. Γνιάξηα ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα,
δήισζε ν ππνπξγφο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Μνράκελη άηθεξ ζε δεκνζηνγξάθνπο ζην
πεξηζψξην ηνπ ηξέρνληνο θφξνπκ ησλ επηθεθαιήο ησλ αθξηθαληθψλ νξγαληζκψλ πξνψζεζεο
επελδχζεσλ ζην αξκ Δι έηρ. Οη κειέηεο γηα έλα απφ ηα πνιιά πξνγξακκαηηζκέλα
εξγνζηάζηα πξάζηλνπ πδξνγφλνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ θαη λα ππνβιεζνχλ ζην
Κπβεξλεηηθφ Σακείν ηεο Αηγχπηνπ (SFE) θαη ζε άιινπο θξαηηθνχο θνξείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνπξγείσλ πεηξειαίνπ θαη πεξηβάιινληνο ήδε απφ ηελ επφκελε
εβδνκάδα.
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Γηαηί ην SFE; Σα ακνηβαία θεθάιαηα έρνπλ ζηφρν λα πξνσζνχλ ηηο επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο
ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε ελέξγεηα θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα,
ζπλεξγαδφκελνη κε επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη πξνζθέξνληάο ηνπο πιεηνςεθηθά
κεξίδηα. Σν κάξθεηηλγθ ησλ πξάζηλσλ κνλάδσλ πδξνγφλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιεια κε
κηα μερσξηζηή πξνζθνξά γηα ηελ πψιεζε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο
γηγάληηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο καδί κε ηε Siemens ηεο Αηγχπηνπ.
Ζ Siemens αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ξφιν ζην πηινηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην κλεκνλίνπ
πνπ ππέγξαςε κε ην ππνπξγείν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο
γεξκαληθφο γίγαληαο είρε ζπλεξγαζηεί κε ηελ θπβέξλεζε ζε κηα ζεηξά πξφζθαησλ έξγσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζπλδπαζκέλεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν ιίγα ρξφληα πξηλ, ηνπ εζληθνχ θέληξνπ ειέγρνπ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ηεο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο πέξπζη θαη ελφο λένπ ζηαζκνχ αηνιηθήο
ελέξγεηαο 500 MW.
Ζ θπβέξλεζε αλαθνίλσζε πξφζθαηα φηη δηεξεπλά ην πξάζηλν πδξνγφλν, ην νπνίν παξάγεηαη
ρσξίο θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, σο ελαιιαθηηθή πεγή γηα ηε βηνκεραλία ελέξγεηαο θαη ην
νπνίν ζα εμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ. Σν θαχζηκν αλακέλεηαη λα ελζσκαησζεί ζηελ ελεξγεηαθή
ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο ην 2035.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Ζ Ρσζία πξνζβιέπεη ζηε ζπλαξκνιόγεζε νρεκάησλ ζηελ Αίγππην
Ζ Ρσζία επηζπκεί λα επεθηείλεη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηεο ζπλεξγαζίεο κε ηελ Αίγππην, εηδηθά
ζηε ζπλαξκνιφγεζε νρεκάησλ, δήισζε ν ππνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Ρσζίαο
Νηέληο Μαληνχξνθ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηελ νκφινγφ ηνπ Nevine Gamea ζηε
Μφζρα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα.
Ζ Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα γίλεη θφκβνο ζπλαξκνιφγεζεο απηνθηλήησλ: Σα πξψηα 100 ηνπηθά
ειεθηξηθά νρήκαηα ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο El Nasr Automotive θαη ηεο
Dongfeng ηεο Κίλαο πξνβιέπεηαη λα είλαη έηνηκα κέρξη ηνλ Ηνχιην-Αχγνπζην ηνπ 2022. Ζ
Mitsubishi θαη ε Mercedes-Benz αλαθνίλσζαλ επίζεο ζρέδηα γηα έλαξμε ζπλαξκνιφγεζεο
επηιεγκέλσλ κνληέισλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην.
Ζ γαιιηθή εηαηξεία κεηαθνξώλ RATP Dev ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 3
ηνπ κεηξό ηνπ Καΐξνπ
Ζ γαιιηθή εηαηξεία κεηαθνξψλ RATP Dev ζα αλαιάβεη ηα ελία ηεο θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο
3 ηνπ κεηξφ ηνπ Καΐξνπ ζην πιαίζην κηαο 15ρξνλεο ζχκβαζεο πνπ ζπκθσλήζεθε πέξπζη,
δήισζε ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ Kamel El Wazir. Ζ RATP Dev - ζπγαηξηθή ηεο RATP, ή ε
Régie Autonome des Transports Parisiens - επξφθεηην λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο γξακκήο
ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ πξνηνχ θαζπζηεξήζεη ε δηαδηθαζία παξάδνζεο, ελψ νη πιεπξέο
νινθιήξσζαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηε ζχκβαζε.
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ΟΤΓΑΝ
Σν νπδάλ θαηαζθεπάδεη ην πξώην εξγνζηάζην αηνιηθήο ελέξγεηαο κε ηελ ππνζηήξημε
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ:
Σν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην νπδάλ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή
εξγνζηαζίνπ αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, πνπ ζα παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε 14.000
άηνκα. Οη δηαθνπέο ξεχκαηνο γηα ψξεο θαζεκεξηλά είλαη γεγνλφο πνπ πξνθαιεί επξεία
δπζαξέζθεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ρξεκαηνδφηεζε κηα αλεκνγελλήηξηα χςνπο 63 κέηξσλ.
Έξγν ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο Αηγύπηνπ κε ην νπδάλ.
Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ Kamel El-Wazir αλαθνίλσζε φηη ε Γεληθή Αξρή
ρεδηαζκνχ Έξγσλ Μεηαθνξψλ νινθιήξσζε ηηο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο
θαη ηερληθέο κειέηεο γηα ην έξγν ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε ην νπδάλ. Ο El-Wazir
ζεκείσζε επίζεο φηη ζχληνκα ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε κε κηα δηεζλή εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη
ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Έλαο ζηαζκφο ζηδεξνδξφκσλ ζα δεκηνπξγεζεί ζην Abu Hamad, θαζψο
θαη έλα έξγν θαηαζθεπήο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Matrouh-Jarjoub, ζε κήθνο 45
ρηιηνκέηξσλ, επηπιένλ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο γξακκήο Matrouh-Salloum, ζε κήθνο 270 km,
θαη ηεο επέθηαζήο ηεο ζην Benghazi, ζε κήθνο 560 km.
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