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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ

Κπβεξλεηηθά ζρέδηα εζσηεξηθνύ δαλεηζκνύ EGP478,5 δηζ. πξνο θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δαλεηζηεί θνλδχιηα εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP478,5 δηζ. ($27,7 δηζ.
κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Καηά ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ζα πξφθεηηαη γηα
εζσηεξηθφ δαλεηζκφ κε έθδνζε θαη δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ ηνπ
αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ ζην δηάζηεκα αξρψλ Απξηιίνπ έσο ηέινπο Ηνπλίνπ 2019, δηα
ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα «γεθπξψζεη» ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηνπ
έηνπο 2018/19, πνπ εθηηκάηαη πσο ζα θζάζεη ην επίπεδν ησλ EGP440 δηζ. ζην ηέινο
Ηνπλίνπ 2019. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε θπξίσο εληφθσλ γξακκαηίσλ, ζπλνιηθήο αμίαο
EGP456,75 δηζ., θαζψο θαη θξαηηθψλ νκνιφγσλ, αμίαο EGP21,75 δηζ.
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ
θξάηνο δαλείζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1,827
ηξηζ. απφ δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη δαλεηζηεί ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP473,75 δηζ.
Θπκίδνπκε εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ
(CBE), ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 αλεξρφηαλ ζε
EGP3,888 ηξηζ. (πεξίπνπ $225 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) έλαληη EGP 3,696 ηξηζ.
ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18).

Δπηδείλσζε ησλ ηζνδπγίσλ πιεξσκώλ θαη ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ην 1 ν εμάκελν
2018/19
ΠΡΟΕΦΕΙ ΕΚΘΕΕΙ 27 χκθσλα κε πξφζθαηα, πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE)
γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΟΣΙ- 28 γψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι.Γεθ. 2018) επηδεηλψζεθε θαηά 8,9% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,854 δηζ.,
ΜΙΑ
έλαληη $3,539 δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ
(2017/18). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ
επελδχζεσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε $2,841 δηζ.
(έλαληη $3,763 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18). Οη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ θαηέγξαςαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 θαζαξέο εθξνέο χςνπο
$5,89 δηζ., έλαληη θαζαξψλ εηζξνψλ χςνπο $8,02 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα, αληίζηνηρα,
θπξίσο εμαηηίαο ηνπ θχκαηνο «απνεπέλδπζεο» μέλσλ επελδπηψλ απφ αηγππηηαθά θξαηηΔπηκέιεηα – ύληαμε :
θά ρξεφγξαθα, πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2018.
Α. Μαθξαλδξένπ
Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 απμήζεθε ζε
$19,251 δηζ., έλαληη $18,748 δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18, κε αχμεζε
Π. Γθάζηνο
ηφζν ησλ εμαγσγψλ θαηά 18,4% ζε $14,274 δηζ., φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά 8,8%
ζηα $33,525 δηζ. Οη εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ απμήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι.Γεθ. 2018 θαηά 57,6% θαη αλήιζαλ ζε $6 δηζ., ελψ νη εηζαγσγέο απηψλ κεηψζεθαλ
θαηά 2,1%, αλεξρφκελεο ζε $5,858 δηζ., ελψ θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ
πεξίπνπ 4 έηε εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζηα πεηξειαηνεηδή, ηεο ηάμεσο ησλ $150,8 εθαη.
Οη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ νξηαθά θαηά 0,3% ζε εηήζηα
βάζε, αλεξρφκελεο ζε $8,265 δηζ. ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19, έλαληη $8,243
δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα. Οη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ εμάιινπ θαηά ην
ΟΤΔΑΝ
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εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 ζε $27,667 δηζ., απμεκέλεο
θαηά 11,5% ζε εηήζηα βάζε. Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ θαηέγξαςε ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ Ηνπι.-Γεθ. 2018 πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ $7,259 δηζ., έλαληη $5,31 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017 (απμεκέλν θαηά 36,7% ζε εηήζηα
βάζε), νθεηιφκελν θπξίσο ζηηο απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο πνπ αλήιζαλ ζε $6,79 δηζ., έλαληη $4,979 δηζ. ην
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2017. Σα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα
νπέδ εκθαλίζζεθαλ απμεκέλα θαηά 5,8% ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19, αλεξρφκελα ζε $2,928 δηζ. (έλαληη
$2,768 δηζ. ην έηνο 2017/18). εκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα κεηψζεθαλ θαηά 6,8%, ζηα $12,046 δηζ. έλαληη $12,923 δηζ. ην
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18.
πλνιηθά, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19
έιιεηκκα χςνπο $1,774 δηζ., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο
$5,593 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, ην νπνίν
απνδίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηηο ζεκεησζείζεο νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ηε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, πνπ νδήγεζαλ θαηά ηνπο πξφζθαηνπο κήλεο ζε επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Πεξηθνπέο θξαηηθώλ δαπαλώλ δεηά ν Πξόεδξνο Al Sisi
από ηνπο Τπνπξγνύο
Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά
ηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi κε ην
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηελ 1ε Απξηιίνπ, ν πξψηνο έδσζε
νδεγίεο ζηελ θπβέξλεζε λα πεξηθφςεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο
θξαηηθέο δαπάλεο θαη λα πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηεο ρψξαο θαη ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ δεκνζίσλ πφξσλ
γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θχζεσο
πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
θξαηηθψλ δαπαλψλ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο αλακέλεηαη λα θζάζεη ην επίπεδν ησλ EGP1,403 ηξηζ., ελψ γηα ην
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) αλακέλνληαη δεκφζηεο
δαπάλεο χςνπο EGP1,574 ηξηζ. ην -ππφ ζπδήηεζε ζην
θνηλνβνχιην- ζρέδην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο
2019/20, πεξηιακβάλνληαη θξαηηθέο δαπάλεο χςνπο
EGP301 δηζ. γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο (έλαληη εθηηκψκελσλ ηέηνησλ δαπαλψλ EGP270 δηζ. γηα ην 2018/19), χςνπο
EGP327,7 δηζ. γηα επηδνηήζεηο θαη επηδφκαηα (έλαληη εθηηκψκελσλ ηέηνησλ δαπαλψλ EGP315,8 δηζ. γηα ην 2018/19),
χςνπο EGP569 δηζ. γηα πιεξσκή ηφθσλ επί ηνπ δεκνζίνπ
ρξένπο (έλαληη εθηηκψκελσλ ηέηνησλ δαπαλψλ EGP532 δηζ.
γηα ην 2018/19), θαζψο θαη χςνπο EGP211,2 δηζ. γηα δεκφζηεο επελδχζεηο (εθηηκψκελε αχμεζε 42,2% έλαληη ηνπ
2018/19). χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ σο άλσ
ζπλάληεζή ηνπ κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ν Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο πινπνηνχκελεο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηφζν ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη ηεο εγρψξηαο
βηνκεραλίαο, δηα ηεο ηαρχξξπζκεο δεκηνπξγίαο λέσλ βηνκεραληθψλ δσλψλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
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εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ
δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Moody’s ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, «ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ζηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2019/20) –θαη θπξίσο ε ζπλέρηζε ησλ πεξηθνπψλ
ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαπζίκσλ, ελέξγεηαο θαη
ηξνθίκσλ- αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίπησζε επί
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αμηφρξενπ ηεο ρψξαο, θαζψο
εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε πηψζε ηεο αλαινγίαο
ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ΑΔΠ απφ ην
επίπεδν ηνπ 86,3% πνπ αλακέλεηαη ην 2018/19, ζε
εθείλν ηνπ 82,3% ην 2019/20».
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,11 δηζ. ην
Μάξηην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019
ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ κηθξή άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $52 εθαη. θαη
αλήιζαλ ζε $44,11 δηζ., έλαληη $44,06 δηζ. ζην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ, $42,62 δηζ. ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ,
$42,55 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ θαη $44,51 δηζ.
ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2018, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη
φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ
έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ
2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα
εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε
ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη
θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019.
Έθδνζε θαη δηάζεζε αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζε Δπξώ
ηηο αξρέο Απξηιίνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε θαη μεθίλεζε ηε δηάζεζε, ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε
Δπξψ, εμαεηνχο θαη δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο αμίαο €2 δηζ. (€750 εθαη. γηα ηα εμαεηνχο θαη
€1,25 δηζ. γηα ηα δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα),
κε κέζεο απνδφζεηο 4,75% θαη 6,375% αληίζηνηρα.
εκεησηένλ φηη ε πξνζθνξά ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε Δπξψ ππεξθαιχθζεθε θαηά 4 θνξέο απφ ηε
δηεζλή δήηεζε (θεθάιαηα €9 δηζ. απφ πάλσ απφ 450
επελδπηέο, θπξίσο απφ Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή), ήδε
απφ ην μεθίλεκα ηεο δηάζεζήο ηνπο,. Ζ έθδνζε θαη
δηάζεζε ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε Δπξψ, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 11 Απξηιίνπ, πινπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο Banca IMI (επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ νκίινπ Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Natixis θαη Standard Chartered Bank. χκθσλα κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξφθεηηαη
γηα ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ γηα δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα απφ ηηο δηεζλείο
αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο.
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Διαθξόηαηε απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην
14,16% ην Μάξηην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάξηην 2019 ειαθξφηαηε πηψζε έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 14,16% ζε εηήζηα
βάζε, έλαληη 14,35% ην Φεβξνπάξην. εκεηψλεηαη φηη
ηνλ Ηαλνπάξην 2019 ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη
ζην επίπεδν ηνπ 12,71% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 11,97%
ην Γεθέκβξην θαη 15,65% ην Ννέκβξην 2018, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ην Μάξηην 2019
πηψζε έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 8,93% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 9,2% ην Φεβξνπάξην, 8,57% ηνλ Ηαλνπάξην, 8,3% ην Γεθέκβξην θαη 7,94%
ην Ννέκβξην 2018, αληίζηνηρα.
ε ζπδεηήζεηο ην Τπ. Οηθνλνκηθώλ & ε Κεληξηθή
ηξάπεδα γηα εθθαζάξηζε ηεο πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο πξνο ην θξάηνο
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο γηα ηελ εθθαζάξηζε παιαηφηεξεο
πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο (“overdraft” facility) πνπ είρε
παξαρσξεζεί ζην αηγππηηαθφ θξάηνο, ηελ επνρή πνπ ππήξρε έληνλε ζηελφηεηα ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ, θαηά
ην δηάζηεκα πξηλ ην Ννέκβξην 2016 θαη ηελ εθθίλεζε
ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο
απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), χςνπο $12
δηζ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην χςνο
ηεο ελ ιφγσ εγρψξηαο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ην
θξάηνο είρε θζάζεη εθείλε ηελ επνρή ζην επίπεδν ησλ
EGP325 δηζ. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλακέλεηαη λα εθδψζεη επίζεο
νκφινγν ηηηινπνίεζεο (“securitization bond”) αμίαο
EGP40-60 δηζ. κε δηθαηνχρν ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζην
πιαίζην ηεο σο άλσ εθθαζάξηζεο ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ
ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε θαηά
θφξν ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλσηέξσ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε γηα λα απνπιεξψλεη ηνθνρξενιχζηα ηνπ δεκνζίνπ
ρξένπο, θαηά ηελ επνρή πνπ ππήξρε έληνλε έιιεηςε δεκφζησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. Ζ επηρεηξνχκελε ηψξα
εθθαζάξηζε ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξνο ην θξάηνο ππήξμε δέζκεπζε πξνο
ην ΓΝΣ, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο.
Αλακελόκελε αύμεζε θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα επελδύζεηο, πγεία, παηδεία
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηα
κέζα Απξηιίνπ, ζην ζρέδην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) πνπ βξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε ζην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο, ε θπβέξλεζε έρεη πεξηιάβεη απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηνπο
θιάδνπο πγείαο θαη παηδείαο, ζε κία πξνζπάζεηα απηέο
λα θζάζνπλ ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν επίπεδν ηνπ
10% ηνπ ΑΔΠ (ζπλνιηθά, γηα ακθφηεξνπο ηνπο ελ ιφγσ
θιάδνπο). πγθεθξηκέλα, ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παηδεία πξνβιέπεη απμεκέλεο δαπάλεο θαηά EGP8 δηζ., ζην
επίπεδν ησλ EGP69,6 δηζ., ελψ νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία
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πξνβιέπνληαη απμεκέλεο θαηά EGP6,9 δηζ., ζην επίπεδν
ησλ EGP122,5 δηζ. Όπσο επηζήκαλαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο ελ ιφγσ θξαηηθέο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνπο σο άλσ θιάδνπο.
Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 πξνβιέπεηαη
ζε EGP211,2 δηζ., πνπ αληηπξνζσπεχεη εθηηκψκελε αχμεζε 42,2% έλαληη ηνπ έηνπο 2018/19.
Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ εμάιινπ θξαηηθέο δαπάλεο χςνπο EGP10 δηζ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
έηνπο 2019/20 (έλαληη EGP1 δηζ. ζηνλ ηξέρνληα) γηα πγεηνλνκηθή αζθάιηζε θαη θάιπςε θφζηνπο ζεξαπεηψλ
αζζελψλ, θαζψο θαη θνλδχιηα χςνπο EGP3 δηζ. γηα παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη EGP3,5 δηζ. γηα θάιπςε
θφζηνπο ζχλδεζεο 1 εθαη. λνηθνθπξηψλ ζην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. Δπίζεο, αλέθεξαλ αχμεζε θαηά
127% ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηνλ θιάδν ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019/20, θαζψο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εληαηηθνπνηεί ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ςεθηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο.
Ρπζκόο αλάπηπμεο 5,6% ζην 1ν εμάκελν νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2018/19
χκθσλα κε λεφηεξα, πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη ζε 5,6% θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2018/19), έλαληη ξπζκνχ 5,3% θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. εκεηψλεηαη φηη
ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ είρε εθηηκήζεη, ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε, ην ζπλνιηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε 5,4%. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
Τπνπξγείνπ, σο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαηά ην εμάκελν Ηνπιίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018 ζεσξνχληαη νη θιάδνη θπζηθνχ αεξίνπ, ηειεπηθνηλσληψλ &
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη θαηαζθεπψλ.
ηφρν ηεο θπβέξλεζεο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19
απνηειεί ε επίηεπμε ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,6%, ελψ γηα ην
έηνο 2019/20 ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο
6%.
ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ
ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΑ-ΑΙΓΤΠΣΟΤ
Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζηελ Αζήλα (16/4/2019)
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο 18/4
ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρε ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ, θ. Nassar, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Αζήλα ηελ Σξίηε 16/4, κε ηνλ Αληηπξφεδξν
ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, θ. Γξαγαζάθε. Σα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα
αλέθεξαλ ζρεηηθά φηη κεηαμχ ησλ δχν αμησκαηνχρσλ
ζπδεηήζεθε ην κέιινλ ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ζεηξά ηξερφλησλ
νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ, ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα ζεκείσζαλ πσο ζπκθσλήζεθε ε ζχζηαζε κηθηήο νκάδαο εξγαζίαο απφ ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θαη ην
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αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, έξγν
ηεο νπνίαο ζα είλαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ε
εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Οη δχν πιεπξέο θέξνληαη κάιηζηα λα απνθάζηζαλ ηελ πξνεηνηκαζία
θιαδηθψλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ
θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ππνδνκέο, ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ,
ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο – Αηγχπηνπ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθαληθήο
Έλσζεο, ηεο νπνίαο θέηνο πξνεδξεχεη ε Αίγππηνο.
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο παξνπζίαζε εμάιινπ
δειψζεηο ηνπ θ. Γξαγαζάθε ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ θ. Nassar, ζηηο νπνίεο ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, κε εηδηθή κλεία ζηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο
Σχπνο εζηίαζε επίζεο ζηελ αλαθνξά ηνπ θ. Γξαγαζάθε
ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ –θαη
ηεο Διιάδαο- γηα εμεχξεζε επθαηξηψλ ζπλεξγαζίαο, ηφζν κε ηελ Αίγππην, φζν θαη επξχηεξα κε ηηο αθξηθαληθέο
ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δειψζεηο ηνπ Αηγππηίνπ
Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε Διιάδα
θαη ε Αίγππηνο ζηε ζχλδεζε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηηο αγνξέο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη
ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη
ππάξρνπλ ηεξάζηηεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δχν ρσξψλ.
Σα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα επηθέληξσζαλ
εμάιινπ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δειψζεηο ηνπ θ. Γξαγαζάθε ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ειιεληθήο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ζχζηαζεο θνηλψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ κε
άιιεο ρψξεο, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, φπσο έρεη ήδε ζπκβεί κε ηα ΖΑΔ.
Ο
νηθνλνκηθφο
Σχπνο
ηεο
Αηγχπηνπ
–
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ
πξαθηνξείνπ ΜΔΝΑ- αλαθέξζεθε επίζεο, βαζηδφκελνο
ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Nassar, ζε ελδηαθέξνλ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ νκίισλ ησλ θιάδσλ αινπκηλίνπ, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη γεσξγίαο,
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζηε ρψξα, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ χςνπο €70 εθαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ εληνπίζακε αληίζηνηρεο αλαθνξέο γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά επελδπηηθά ελδηαθέξνληα ζηνλ
ειιεληθφ νηθνλνκηθφ Σχπν. πγθεθξηκέλα, φπσο αλέθεξαλ ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζπλάληεζε ηνλ επηθεθαιήο
ηνπ νκίινπ Alumil, θ. Μπισλά, κε αληηθείκελν ηελ επέθηαζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ειιεληθνχ νκίινπ ζηελ Αίγππην δηα ηεο θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο πξντφλησλ αινπκηλίνπ ζηελ πεξηνρή 6th of October City, ζηα
δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε ζθνπφ ηηο εμαγσγέο
πξνο Αηζηνπία, Κέλπα, ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, θαη,
ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πξνο Ηλδία. Δπίζεο, ν θ. Nassar ζπλάληεζε πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο ειιεληθήο
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απηνθηλεηνβηνκεραλίαο NAMCO, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ παξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ
νρεκάησλ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ
νκίινπ Titex Home Furnishings, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία θισζηνυθαληνπξγηθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή
Sadat City, ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ,
επηθάλεηαο 40.000 ηεηξ. κέηξσλ θαη εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο €40 εθαη. Σέινο, ηα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ηε ζπλάληεζε ηνπ θ. Nassar κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Γαία Δπηρεηξείλ, θ.
Μαπξνπδή, κε αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ
κεηξήζεσλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο αλά ηελ Αίγππην,
εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο €30 εθαη.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ αθ‟ ελφο ε αλαθνξά
ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζηα
ζηνηρεία ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, κε βάζε ηα ειιεληθά –θαη φρη ηα αηγππηηαθά- ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (φγθνο εκπνξίνπ €1,8 δηζ., εηζαγσγέο απφ
Διιάδα €1,16 δηζ., εμαγσγέο πξνο Διιάδα €640,2 εθαη.), αθ‟ εηέξνπ δε ε ππνεθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, κε βάζε ηα αηγππηηαθά
ζηνηρεία, ζην επίπεδν ησλ $227,6 εθαη. (έλαληη ειιεληθψλ εθηηκήζεσλ πνπ ην αλεβάδνπλ ζε πεξίπνπ €1,2
δηζ.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ηηο EGP7,75 αλά ιίηξν ε ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ ην 2ν ηξίκελν 2018/19
Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ην Τπνπξγείν
Πεηξειαίνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο
θπβεξλεηηθήο ηερληθήο επηηξνπήο, ε ηηκή δηάζεζεο ηεο
βελδίλεο 95 νθηαλίσλ ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε θαη
«θιεηδσκέλε» ζην επίπεδν ησλ EGP7,75 (πεξίπνπ $0,45
αλά ιίηξν) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ζ ελ ιφγσ ηηκή ηζρχεη απφ
ηηο 2/4 έσο ηηο 30/6 ηξέρνληνο έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη
απφ ηνλ παξειζφληα Ηαλνπάξην έρεη ζπζηαζεί εηδηθή θπβεξλεηηθή ηερληθή επηηξνπή, ε νπνία αζρνιείηαη κε ην
λέν κεραληζκφ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά,
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζε πξψηε θάζε. Ζ ελ ιφγσ ηερληθή επηηξνπή, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ηεο
βελδίλεο, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ
πεηξειαίνπ, φζν θαη ην επίπεδν ηζνηηκίαο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην (θαηά ην πξψην ηξίκελν
2019, φζνλ αθνξά ηελ ηξέρνπζα αμηνιφγεζε), αιιά θαη
ηα δηάθνξα πξφζζεηα θφζηε (ι.ρ. επίπεδν θφξσλ, ηειψλ,
κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θ.α.) ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Θπκίδνπκε φηη, ζθνπφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί –θαζ‟ ππφδεημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
- η εγκαθίδρσζη μόνιμοσ μητανιζμού ασηόμαηης αναπξνζαξκνγήο ησλ εγρψξησλ ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ζε
πξψηε θάζε φζνλ αθνξά ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ θαη
ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά θαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο
θαπζίκσλ, κε παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ ηζρπνπζψλ
θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ. Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη
φηη, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ
θξάηνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε αλαηηκήζεηο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ θαηά ηνλ πξνζερή Ηνχλην (ιίγν πξνηνχ εθπλεχζεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο),
ηεο ηάμεσο ηνπ 25% πεξίπνπ.
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Σν Μάην ζα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ
ΓΝΣ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα ην ραξηνθπιάθην Αηγχπηνπ, θ. Subir Lall, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο Μαΐνπ αλακέλεηαη λα επηζθεθζεί ηε ρψξα θιηκάθην ηνπ Σακείνπ, κε ζθνπφ λα πξνβεί ζηελ πέκπηε θαη
ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε,
πνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, πξνηνχ εγθξηζεί ε εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο,
χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθφιπλζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ
χςνπο $12 δηζ. Ο θ. Lall δελ παξέιεηςε λα επηζεκάλεη
φηη ε κέρξη ζηηγκήο πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ έρεη βνεζήζεη ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία
λα επηηχρεη αξθεηά πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη λα
κεηψζεη ηελ αλεξγία ζηα ρακειφηεξα επίπεδά ηεο απφ ην
έηνο 2011, ελψ έρεη ζπκβάιιεη ζηε κεξηθή εμπγίαλζε
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ζηε ξαγδαία αχμεζε
ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο.
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κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, κε ξπζκνχο αλάπηπμεο 5,9% ην
έηνο 2019/20 θαη 6% ην 2020/21 θαη εηήζην πιεζσξηζκφ
10,7% ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20, ζηεξηδφκελεο απφ ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ θπβεξλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. Σν ΓΝΣ εθηηκά φηη ζην
ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 ζα επηηεπρζεί κνλνςήθηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (7,7%), ελψ ζε ρξνληθφ
νξίδνληα ηέινπο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022/23, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζα έρνπλ απμεζεί ζε $50,8 δηζ.
θαη νη θαζαξέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε $16,9 δηζ.

Τπνγξαθή πξσηνθόιινπ Αηγύπηνπ-Γεξκαλίαο ζηνλ
ηνκέα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization - AOI),
ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ην γεξκαληθφ νκνζπνλδηαθφ
νξγαληζκφ εθπαίδεπζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ AOI, θ. El Tarras, «ην ελ ιφγσ πξσηφθνιιν
έρεη κεγάιε ζεκαζία δηφηη ε Αίγππηνο ζα επσθειεζεί
απφ ηελ παγθνζκίνπ θήκεο γεξκαληθή ηερλνγλσζία ζηελ
Δθηηκήζεηο ΠΣ θαη ΓΝΣ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλν- επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ
κία
αλαγθψλ ηεο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα ηεο βηνκεραληθήο
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξ- παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάρέο Απξηιίνπ ζηηο πιένλ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο θαη πξν- πηπμεο».
βιέςεηο ηεο Παγθφζκηαο ηξάπεδαο γηα ηελ πνξεία ηεο
νηθνλνκίαο, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζηε ζρεηηθή Πξνο άκεζε δεκηνπξγία 4 ειεπζέξσλ δσλώλ & 3 εέθζεζή ηεο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. πελδπηηθώλ δσλώλ ν GAFI
Αθξηθήο. πγθεθξηκέλα, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνβιέ- Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Γεληπεη γηα ηελ Αίγππην ξπζκφ αλάπηπμεο 5,8% ην 2020 θαη θή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) αλα6% ην 2021, επίπεδν δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο θνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ φηη ζα πξνβεί άκεζα ζηελ
πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην 7,5% ην νηθνλνκηθφ έηνο πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ
2019/20 θαη ζην 7% ην έηνο 2020/21, κέζν εηήζην πιε- λέσλ ειεπζέξσλ δσλψλ, θαζψο θαη ηξηψλ λέσλ επελδπηηζσξηζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 14,5% θέηνο, ηνπ 12,5% ην θψλ δσλψλ ζηε ρψξα, γηα πξψηε θνξά κάιηζηα κεηά ην
2020 θαη ηνπ 10,7% ην 2021, αληίζηνηρα. Ζ Παγθφζκηα 2004. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη λέεο ειεχζεξεο δψλεο
Σξάπεδα βιέπεη ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο
Nuweiba (Νφηην ηηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεζνπξφζεζκα, ελψ λά), Kafr El Sheikh (Γέιηα Νείινπ), Αζνπάλ (Άλσ Αίγπεπηζεκαίλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πηνο) θαη Γθίδα (πιεζίνλ ηνπ Καΐξνπ), ελψ νη λέεο επελπνπ ζέηνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νη- δπηηθέο δψλεο ζηηο πεξηνρέο Meet Ghamr (πεξηθέξεηα
θνλνκίαο ε πνιπλνκία, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε χπαξμε Dakahlia), El Saff (πεξηθέξεηα Γθίδα) θαη Benha
κε δαζκνινγηθψλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ. Ζ Παγθφζκηα (πεξηθέξεηα Qalyubia, βνξείσο ηνπ Καΐξνπ).
Σξάπεδα επηζεκαίλεη επίζεο φηη ην πςειφ επίπεδν ησλ
επηηνθίσλ κε ην νπνίν βξίζθεηαη «αληηκέησπε» ε Αίγπ- Έθδνζε εθηειεζηηθώλ θαλνληζκώλ λέαο λνκνζεζίαο
πηνο αζθεί πίεζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο, κεγεζχ- πξνζηαζίαο θαηαλαισηή
λνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εμέΣέινο, επηζεκάλζεθαλ νη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψ- δσζε ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο λέαο λνκνζεζίαο
ζεηο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ επί ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηη- πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή (“Consumer Protection Act”), ε νπνία είρε εγθξηζεί απφ ην θνηλνβνχιην ηνλ
θψλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξφζθα- Απξίιην 2018 θαη θπξσζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρψξαο
ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγε- θ. Al Sisi ην επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Ζ λέα λνκνζεζεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) αλαθν- ζία, πνπ πεξηιακβάλεη 56 άξζξα, ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπ- ζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ρψξα, επηβάιινληαο απζηεθφιπλζεο πξνο ηελ Αίγππην, θαζψο θαη ησλ νηθνλνκη- ξφηαηεο πνηλέο ζε επηρεηξήζεηο θαη εκπφξνπο πνπ παξαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε αλα- βηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο. Πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο
θέξεη εθηηκψκελν εηήζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνδηαγξαθέο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεπιεζίνλ ηνπ 6% ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, ληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ζεζκνζεηεί ηελ ππνρξέσθαζψο θαη πηψζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε ζε παξνρήο εγγπήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο απφ
πνζνζηφ 74% ηνπ ΑΔΠ έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022/23. ηνπο πσιεηέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ην δηΔπίζεο, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη νη καθξννηθνλνκηθέο θαίσκα επηζηξνθήο ή αληαιιαγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο.
πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ παξακέλνπλ επλντθέο ζε

ΑΠΡΙΛΙΟ

2019

Ζ λνκνζεζία παξέρεη επίζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία,
Consumer Protection Agency (CPA), ηελ εμνπζία λα
δηελεξγεί ειέγρνπο ηηκψλ, λα επηβάιιεη δηαηηκήζεηο πξντφλησλ, αιιά θαη λα αζθεί ινγνθξηζία επί δηαθεκηζηηθψλ
θαηαρσξήζεσλ.
Νέα θξηηήξηα γηα ηελ ππαγσγή ζην ζύζηεκα θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ αλαθνίλσζε ζηηο
αξρέο Απξηιίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιήξσζε ηηο
δηαδηθαζίεο ησλ πξψησλ δχν θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ
ζίηηζεο (νη νπνίεο ζπλίζηαλην αθ‟ ελφο ζηελ ελδειερή
εμέηαζε ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαξηψλ ζίηηζεο θαη
αθ‟ εηέξνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ δηθαηνχρσλ δηα
ηεο εθαξκνγήο ζεηξάο έμη εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ),
ζεηξά λέσλ θξηηεξίσλ -ππφ κνξθή ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο
- με ζκοπό ηον ανηικειμενικό προζδιοριζμό ηοσ επιπέδνπ δηαβίσζήο ησλ ελαπνκεηλάλησλ ρξεζηψλ θαη ηνλ
πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα λέα θξηηήξηα δελ ζα δηθαηνχληαη θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο νη νηθνγέλεηεο
ησλ νπνίσλ έλα παηδί θνηηά ζε ζρνιείν κε θφζηνο εηεζίσλ δηδάθηξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο EGP30.000, ή εθείλεο
πνπ θαηαβάιινπλ άλσ ησλ EGP20.000 εηεζίσο ζε δίδαθηξα γηα έθαζην παηδί ηνπο. Δπίζεο, ζα απνθιείνληαη νη
νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα απηνθίλεην παξαγσγήο
κεηά ην έηνο 2015, ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο απηνθίλεηα
παξαγσγήο κεηά ην έηνο 2011. Οκνίσο, νη πνιίηεο εθείλνη πνπ θαηέρνπλ εθηάζεηο άλσ ησλ 10 feddans (1 feddan
= 4.200 ηεηξ. κέηξα) ή είλαη ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο κε
θεθάιαην άλσ ησλ EGP10 εθαη. ζα παχζνπλ λα επσθεινχληαη θξαηηθψλ επηδνκάησλ ζίηηζεο. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηεο ηξίηεο θάζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ Απξηιίνπ.
ε άλνδν ην Μάξηην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο,
κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο παξνπζίαζε αμηφινγε άλνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ,
έπεηηα απφ ην θαηψηαην ζεκείν ηνπ ηειεπηαίνπ 17κήλνπ
πνπ έθζαζε ην Φεβξνπάξην, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ
49,9 κνλάδσλ, έλαληη 48,2 κνλάδσλ ην Φεβξνπάξην, 48,5
κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην θαη 49,6 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην
2018 θαη πιεζηάδνληαο ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, πνπ
δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Μάξηην
2019 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ λέσλ παξαγγειηψλ –γηα
πξψηε θνξά απφ ηνλ Αχγνπζην 2018- θαζψο θαη αχμεζε
ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ γηα
πξψηε θνξά θέηνο, ελψ αληηζέησο νη ηηκέο ησλ πξψησλ
πιψλ θπκάλζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα. χκθσλα κε ηελ
εκηξαηηλή ηξάπεδα, θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη λα θαηαγξαθεί βειηίσζε ηνπ
δείθηε PMI ζηελ Αίγππην, ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη
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απηφο ζα ππεξβεί ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ.
Οη νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο ζρέζεηο Αηγύπηνπ-ΗΠΑ
ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ιόγσ επίζθεςεο
Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ Οπάζηγθηνλ
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε πξφζθαηα
αξθεηά εθηεηακέλα κε ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Αηγχπηνπ-ΖΠΑ, κε ηελ επθαηξία ηεο επίζεκεο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Πξφεδξνο θ. Al
Sisi ζηελ Οπάζηγθηνλ, θαηά ην δηάζηεκα 8-10 Απξηιίνπ,
ην ελδηαθέξνλ ηεο νπνίαο εζηηάζηεθε ζε πνιηηηθά δεηήκαηα. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαη βαζίδνληαη ζε ακεξηθαληθέο ζηαηηζηηθέο (US Census Bureau), νη
κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξνο ηηο ΖΠΑ αλήιζαλ ην 2018 ζε $1,6 δηζ., θαηαγξάθνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 15% έλαληη ηνπ 2017, νη ζπλνιηθέο αηγππηηαθέο
εμαγσγέο πξνο ΖΠΑ θαηέγξαςαλ άλνδν 26,9% έλαληη
ηνπ 2017, ελψ ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ απμήζεθε
θαηά 34,2% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελνο ζε $7,54 δηζ.
Οη εηζαγσγέο ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ ζηελ Αίγππην
απμήζεθαλ ην 2018 θαηά πεξίπνπ 52% ζε εηήζηα βάζε,
αλεξρφκελεο ζε $5,56 δηζ. χκθσλα κε ηα ακεξηθαληθά
ζηνηρεία, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη ην 2018 53ε κεηαμχ
ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ησλ ΖΠΑ, έλαληη ηεο 58εο ζέζεο
πνπ θαηείρε ην 2017. Χο θπξηφηεξεο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ΖΠΑ ην 2018 θαηαγξάθνληαη ην πεηξέιαην, ε
βελδίλε θαη άιια θαχζηκα, θαζψο θαη ηα αλδξηθά, γπλαηθεία & παηδηθά ελδχκαηα, πνπ αληηπξνζψπεπζαλ ζπλνιηθά ην 52,7% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ πξνο ΖΠΑ. Χο
θπξηφηεξεο αηγππηηαθέο εηζαγσγέο απφ ηηο ΖΠΑ ην 2018
θαηαγξάθνληαη ε ζφγηα, ην θαιακπφθη, ην θάξβνπλν, ην
ζθξαπ ζηδήξνπ & ράιπβα, θαζψο θαη νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο, πνπ αληηπξνζψπεπζαλ ζπλνιηθά πνζνζηφ
43,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ απφ ΖΠΑ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε αηγππηηαθά ζηνηρεία, νη
ΖΠΑ είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο μέλνο επελδπηήο ζηελ
Αίγππην θαηά ηε δηεηία 2017-2018, κε ην απφζεκα ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ λα εθηηκάηαη ζε $21,8 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018, ελψ ε Αίγππηνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν
απνδέθηε ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή θαη ην
δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο.
Όπσο δήισζε εμάιινπ ζηα κέζα Απξηιίνπ ν επηθεθαιήο
ηεο αηγππηηαθήο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο θ. Negm, ηνλ
πξνζερή Ηνχιην αλακέλεηαη λα ζπλαληεζνχλ αμησκαηνχρνη ησλ ηεισλεηαθψλ Αξρψλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ ΖΠΑ,
κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ηερληθψλ ζπδεηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζχλαςε δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπκθσλίαο (TIFA). Όπσο έρεη πξφζθαηα επηζεκάλεη ε ακεξηθαληθή πιεπξά, ε επηηάρπλζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδέεηαη απνιχησο κε ηε
ραιάξσζε, απφ ηελ αηγππηηαθή πιεπξά, ζεηξάο κε δαζκνινγηθψλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ πνπ απηή εθαξκφδεη
ζηηο εηζαγσγέο ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο κε
ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηζρπφλησλ αηγππηηαθψλ πξνηχπσλ,
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, θαζψο
επίζεο κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Αίγππην.
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πλάληεζε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi κε επηθεθαιήο ΓΝΣ θα Lagarde
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο
ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi, ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο ΖΠΑ, ζπλαληήζεθε,
κεηαμχ άιισλ, κε ηελ επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, θα Lagarde. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα,
ε θα Lagarde εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, θαζψο επίζεο θαη γηα ην φηη ε αλεξγία βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν επίπεδφ ηεο απφ ην
2011, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θπκαίλνληαη ζε
εμαηξεηηθά «άλεηα» επίπεδα, ελψ ην δεκφζην ρξένο βξίζθεηαη ζε πησηηθή πνξεία, σο απνηέιεζκα ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, κε ηαπηφρξνλε δηαθχιαμε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο
νηθνλνκίαο. Ζ θα Lagarde δήισζε πσο ζπκθψλεζε κε
ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλέρηζεο
πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε θεληξηθνχο ζηφρνπο ηε ζηήξημε ηεο
αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο
ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα
επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο γηα ηε ζηήξημε ησλ
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ.
ηηο ΗΠΑ νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ θαη Δπελδύζεσλ
γηα ηελ εαξηλή ζύλνδν ΠΣ θαη ΓΝΣ
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Maait, θαζψο θαη ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, θα Nasr, αιιά θαη ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer, πξαγκαηνπνίεζαλ ηαμίδη ζηηο ΖΠΑ, σο επηθεθαιήο θξαηηθήο αληηπξνζσπείαο
πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εαξηλή ζχλνδν ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
(ΓΝΣ) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Οπάζηγθηνλ θαηά ην ηξηήκεξν 12-14 Απξηιίνπ. Οη Αηγχπηηνη πςεινί αμησκαηνχρνη είραλ ζπλαληήζεηο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ επηθεθαιήο
ηνπ ΓΝΣ θα Lagarde, κε πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηέο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη κε αλψηαηα
ζηειέρε δηεζλψλ πεξηθεξεηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη κε εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ κέιε ηεο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο ζπκκεηείραλ επίζεο ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20).
Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο εαξηλήο ζπλφδνπ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ε θπβέξλεζε εμαζθάιηζε ηε ιήςε δαλεηαθήο
δηεπθφιπλζεο χςνπο $200 εθαη. απφ ηελ Παγθφζκηα
Σξάπεδα, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα, κε έκθαζε
ζηε γπλαηθεία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (βι.
θαη θαησηέξσ, ππφ ζρεηηθφ άξζξν). Δπηπιένλ, θαηά ηελ
ίδηα αλσηέξσ πεγή, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα Nasr
θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο γηα
ηελ παξνρή απφ ηελ πξψηε πξφζζεηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
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παθέηνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηφζν ςεθηαθψλ,
φζν θαη κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη
ζε νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν.
Γειώζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε δειψζεηο
ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE),
θ. Amer, ζηηο 12/4, ζην πεξηζψξην ηεο εαξηλήο ζπλφδνπ
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
έρνπλ ππεξβεί ηηο πιένλ αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο. Καηά
ηνλ θ. Amer, ε Αίγππηνο δελ ζα ρξεηαζηεί λέα ζπκθσλία
γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην
ΓΝΣ. Ο θ. Amer αλέθεξε εμάιινπ φηη ην ζπλνιηθφ χςνο
ησλ εηζξνψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ δηάθνξεο πεγέο
ζηελ Αίγππην απφ ην Ννέκβξην 2016, νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο
ιίξαο, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ $150 δηζ.
Κνλδύιηα ύςνπο EGP18 δηζ. ην νηθνλνκηθό έηνο
2019/20 γηα έξγα ύδξεπζεο / απνρέηεπζεο
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην
Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ δεζκεπζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) γηα δηελέξγεηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αλέξρεηαη ζε EGP18 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα EGP4,6 δηζ. ζα δηαηεζνχλ ζε έξγα χδξεπζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε πφζηκν λεξφ γηα
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη θνλδχιηα
EGP13,4 δηζ. ζε απνρεηεπηηθά έξγα.
Η βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Abu Qir Fertilizers επόκελε ζηε ιίζηα ηδησηηθνπνηήζεσλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηθαινχκελνο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε θξαηηθή εηαηξεία παξαγσγήο ιηπαζκάησλ Abu Qir Fertilizers ζα είλαη ε επφκελε
ηεο νπνίαο ε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ζα πξνρσξήζεη, δηα
ηεο δηάζεζεο κεξηδίνπ 20% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νη δχν επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
σο ζχκβνπινη ηεο ελ ιφγσ ηδησηηθνπνίεζεο, CI Capital
θαη Renaissance Capital, ζπλεξγάδνληαη ήδε κε ηελ θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο Abu Qir. Όπσο ζεκείσζαλ ηα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξνψζεζε ηεο σο άλσ βηνκεραλίαο πην ςειά ζηε ιίζηα ησλ άκεζσλ ηδησηηθνπνηήζεσλ εθηφπηζε απφ ηελ πξψηε ζέζε ηελ εηαηξεία Alexandria Container & Cargo Handling (ACCH), κεξίδην 30%
ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νπνίαο ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη επίζεο λα εθπνηήζεη ζην Υξεκαηηζηήξην. εκεηψλεηαη φηη ηα πξνζδνθψκελα θξαηηθά έζνδα απφ ηηο δχν
αλσηέξσ κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο εθηηκψληαη ζε έσο
EGP8 δηζ.
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Θπκίδνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ην αηγππηηαθφ
θξάηνο πξνρψξεζε κε επηηπρία ζηε δηάζεζε πξφζζεηνπ
κεξηδίνπ 4,5% ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκεραλίαο Eastern
Tobacco, αληιψληαο ζπλνιηθά έζνδα χςνπο EGP1,7 δηζ.
εκεησηένλ φηη ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, θαηά ην νπνίν ην αηγππηηαθφ
θξάηνο ζα εθπνηήζεη πξφζζεηα, κεηνςεθηθά κεηνρηθά
κεξίδηα πέληε εηαηξεηψλ, κεηψλνληαο έηζη ην πνζνζηφ
ηεο θξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε απηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη
επίζεο ε εηαηξεία Heliopolis Company for Housing &
Development, θαζψο θαη ε θξαηηθή εηαηξεία παξαγσγήο
νξπθηειαίσλ, θαπζίκσλ θαη ππνπξντφλησλ πεηξειαίνπ
ζηελ Αιεμάλδξεηα (Alexandria Mineral Oils Company –
AMOC), κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο λα έρεη
σζηφζν αλαβιεζεί, εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο πηψζεο ηεο
θεξδνθνξίαο ηεο.
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθηηκά
φηη ζα κπνξνχζε λα έρεη εθπνηήζεη κεηνρηθά κεξίδηα έσο
έμη θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2020». Σέινο, ζχκθσλα κε δειψζεηο
ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. Amer ζηα κέζα
Απξηιίνπ, «ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δηαζέζεη, κέζσ
αξρηθήο δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO) ζην Υξεκαηηζηήξην
Αηγχπηνπ, κεξίδην 20% έσο 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θξαηηθήο ηξάπεδαο Banque du Caire, έσο ην
ηέινο ηνπ 2019».
Γξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηηο επηδνηήζεηο θαπζίκσλ &
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2019/20
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηηο 16/4, θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ ζρεδίνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ν
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, νη επηδνηήζεηο θαπζίκσλ πξφθεηηαη λα κεησζνχλ θαηά EGP36,112 δηζ.
(40,5%) ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
πγθεθξηκέλα, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε EGP52,963 δηζ.,
έλαληη δαπαλψλ EGP89,075 δηζ. πνπ είραλ εγγξαθεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2018/19). ρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν θ. Maait αλέθεξε φηη ην επίπεδν απηψλ
ζα κεησζεί θαηά 75% ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη ζα αλέξρεηαη ζε EGP4
δηζ., έλαληη EGP16 δηζ. πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην πιαίζην
ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ.
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Moody’s αλαβαζκίδεη
ην αμηόρξεν ηεο Αηγύπηνπ
ηηο 17/4, ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s αλαβάζκηζε ην αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ ζε “B2” απφ “Β3”
πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, ραξαθηεξίδνληαο σο ζηαζεξή
ηελ πξννπηηθή ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο
Αηγχπηνπ αληαλαθιά, ζχκθσλα κε ην δηεζλή νίθν, ηηο
ζπλερηδφκελεο δηαξζξσηηθέο βειηηψζεηο ζηελ νηθνλνκία
κέζσ ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηε ζεκεηνχκελε ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ν δηεζλήο νίθνο
δηαπηζηψλεη φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη επξεία εγρψξηα

ΔΛΙΓΑ

8

ρξεκαηνδνηηθή βάζε, ε νπνία εληζρχεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο ρψξαο ζε ελδερφκελεο κειινληηθέο δπζθνιίεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ην
αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη εμαηξεηηθά πςειέο δαλεηαθέο αλάγθεο θαη δαλείδεηαη ζε πςειφηαηα επίπεδα επηηνθίσλ.
Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε δηαηήξεζε πξσηνγελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε ηζρπξψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα βνεζήζνπλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο λα πεξηνξίζεη βαζκηαία ηελ
αλαινγία ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ΑΔΠ ζε θάησ
ηνπ 80% έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21. Ο νίθνο
Moody’s εθηηκά επίζεο φηη ην απμεκέλν επίπεδν ησλ εγρψξησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ε πινπνίεζε κεγάισλ
έξγσλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ
εμαγσγψλ ζα είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζα ζεκαηνδνηήζνπλ αθφκε πςειφηεξνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ο νίθνο Moody’s εθηηκά εμάιινπ φηη επίθεηηαη
άλνδνο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ,
σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηθνπψλ ησλ ζρεηηθψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ην νπνίν ν νίθνο ζεσξεί φηη
ζα νινθιεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19).
χκθσλα κε εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ
ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ ζε μέλν θαη ζε εγρψξην λφκηζκα
απφ ηνλ νίθν Moody’s, ε νπνία ήιζε έλα κφιηο κήλα κεηά ηελ αλαβάζκηζε, ζηηο 21/3, ηνπ αμηφρξενπ ηεο ρψξαο
απφ ηνλ νίθν Fitch, ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε ζηαζεξή
πξννπηηθή, εθηηκάηαη πσο ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ αχμεζε
ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ ζηελ
αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ζα βνεζήζεη λα κεησζεί αθφκε
πεξηζζφηεξν ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηφζν ηνπ αηγππηηαθνχ
θξάηνπο, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
εκεηψλεηαη φηη, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ, ν νίθνο Moody’s αλαβάζκηζε ζηηο
23/4 ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πέληε ηξαπεδψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, απφ ηε βαζκίδα “B3” ζηε βαζκίδα “B2”. Δπηπιένλ, αλαβαζκίζηεθε ε αμηνιφγεζε ησλ
καθξνπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα ησλ
ηξαπεδψλ Commercial International Bank (CIB), Banque
du Caire, National Bank of Egypt (NBE) θαη Banque
Misr, απφ “B3” ζε “B2”, θαζψο επίζεο θαη εθείλσλ ηεο
Bank of Alexandria, απφ “B2” ζε “B1”. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ φισλ ζε μέλν
λφκηζκα αλαβαζκίζηεθε ζε “B3” απφ “Caa1” πξνεγνπκέλσο. Σέινο, ν νίθνο Moody’s αλαβάζκηζε θαη ηηο ζπλνιηθέο πξννπηηθέο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζε
«αζζελείο», απφ «πνιχ αζζελείο» πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο.
Η Παγθόζκηα Σξάπεδα εγθξίλεη ρξεκαηνδνηηθό παθέην $200 εθαη. πξνο ηελ Αίγππην
Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέθξηλε ηελ παξνρή δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $200 εθαη. πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηε γπλαηθεία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ππφ ηνλ ηίηιν
“Catalyzing Entrepreneurship for Job Creation”. εκεηψλεηαη φηη ε ρνξήγεζε ηνπ σο άλσ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ πξνο ηελ Αίγππην είρε απνθαζηζηεί ζην πιαίζην ηεο
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πξφζθαηεο εαξηλήο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
θαη ηνπ ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ. Όπσο αλαθνίλσζε ζρεηηθά ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο
ηεο Αηγχπηνπ, θα Nasr, απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ παθέην, πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε θνλδχιηα
χςνπο $145 εθαη. εμσηξαπεδηθά δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηνηθνχληαη απφ λεαξνχο επηρεηξεκαηίεο ή γπλαίθεο, ή πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
πνπ βξίζθνληαη ζε κε αλαπηπγκέλεο, θησρέο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο, ελψ θνλδχιηα χςνπο $50 εθαη. πξφθεηηαη λα
επελδπζνχλ ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (venture capital), κε
ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε λενθπψλ, θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ projects.
Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζην Πεθίλν
ζην ηέινο Απξηιίνπ
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο
Απξηιίνπ κε ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζην
Πεθίλν, φπνπ θαηά ην δηάζηεκα 25-27/4 πξαγκαηνπνηήζεθε δηεζλήο δηάζθεςε ηεο πξσηνβνπιίαο “Belt &
Road”, κε ηε ζπκκεηνρή εγεηψλ απφ πεξίπνπ 40 θξάηε,
θαζψο θαη πςειψλ αμησκαηνχρσλ απφ πεξίπνπ 100 ρψξεο. Καηά ηνλ Σχπν, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλνδεπφηαλ
απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar,
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, θαζψο
θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, λαχαξρν ε.α. θ. Mamish, ελψ ήηαλ επηθεθαιήο απνζηνιήο
πεξίπνπ 300 Αηγππηίσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ κεηείραλ ζηε
δηάζθεςε ηνπ Πεθίλνπ.
Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο παξνπζίαζε ζηηο 26/4 ζε νκάδα Κηλέδσλ θαη
άιισλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ νκίισλ ην ζρεδηαζκφ ηεο
θπβέξλεζήο ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία δηεζλνχο πεξηθεξεηαθνχ βηνκεραληθνχ θαη δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ ζηελ
πεξηνρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ, φπσο θαη γηα αλάδεημε ηεο
ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν. Δπίζεο, ν θ.
Al Sisi παξνπζίαζε ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
Αίγππην. Ο Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλαθνίλσζε εμάιινπ
ηνπο θπβεξλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο γηα ηελ αλάδεημε ηεο
Αηγχπηνπ σο πεξηθεξεηαθνχ ςεθηαθνχ θέληξνπ γηα ηε
κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ Αζίαο, Αθξηθήο θαη Δπξψπεο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο επηζήκαλε πσο ε ρψξα ηνπ
ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ παγθνζκίσο απφ
πιεπξάο δηέιεπζεο ππνζαιάζζησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
θαισδίσλ, ηνλίδνληαο φηη απαηηνχληαη πξφζζεηεο επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ νη ςεθηαθέο
ππνδνκέο ηεο ρψξαο.
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε εμάιινπ ζηηο 25/4
κε ηνλ Κηλέδν νκφινγφ ηνπ, θ. Jinping, κε ην αληηθείκελν
ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο λα επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα
δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ο θ. Al Sisi ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Π/Θ ηεο
Κίλαο, θ. Keqiang, θαζψο θαη κε πςειφβαζκα ζηειέρε
ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη ηεο αζηαηηθήο ππεξδχλακεο, αιιά θαη κε εγέηεο άιισλ ρσξψλ πνπ
κεηείραλ ζηε δηάζθεςε ηεο πξσηνβνπιίαο “Belt &
Road”.
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Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο
επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ππνγξάθεθε, κεηαμχ
άιισλ, ζηηο 28/4 ζπκθσλία δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο
χςνπο $3 δηζ. απφ ηελ Industrial & Commercial Bank of
China (ICBC) κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή
επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο ζην θέληξν ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ
Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ θ. El Gazzar, ε πξψηε δφζε ηνπ δαλείνπ
ηεο αλσηέξσ θηλεδηθήο ηξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην ζα
αλέξρεηαη ζε $834 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ν θηλεδηθφο
φκηινο China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα,
πνπ ζρεδηάδεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2020. Δπηπιένλ, ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα –βαζηζκέλα ζε ζρεηηθφ
αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο
ηεο 27/4- αλέθεξαλ φηη ππνγξάθεθε ζπκθσλία κε ηελ
θηλεδηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Foton Motor, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή 2.000 ειεθηξνθίλεησλ ιεσθνξείσλ
ζηελ Αίγππην, θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο.
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο δηεπθξίληζε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηε δηάζθεςε ηεο πξσηνβνπιίαο “Belt & Road” απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θέηνο ε Αίγππηνο έρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, εθπξνζσπψληαο έηζη
νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ππνγξάκκηζαλ ην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο επηδίσμε ηελ άληιεζε
θηλεδηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο, κε έκθαζε
ζηνλ άμνλα βνξξά-λφηνπ (Cairo-Cape Town).
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο επξφθεηην
γηα ηελ έθηε επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi
ζηελ Κίλα απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ην
έηνο 2014, ελψ ππνγξάκκηζε φηη θαηά ηελ πξφζθαηε πξνεγνχκελε επίζθεςή ηνπ ζην Πεθίλν, ην επηέκβξην ηνπ
2018, είραλ ππνγξαθεί δηκεξείο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο
ζπλεξγαζίαο, ζπλνιηθνχ χςνπο πιεζίνλ ησλ $18,3 δηζ.,
κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ
Αίγππην απφ θηλεδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο.
Αηγππηην-νιιαλδηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα πδάησλ
& απνρέηεπζεο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Τπνπξγφο Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, θ Abdel Ati, εθπξνζψπεζε ηελ Αίγππην ζηελ ππνπξγηθή ζχλνδν ηνπ κηθηνχ
Αηγππηην-Οιιαλδηθνχ πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Τδάησλ,
πνπ έιαβε ρψξα ζηε Υάγε, ζηηο 17/4, ππφ ηελ πξνεδξία
ηεο Οιιαλδήο Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ & Τδάησλ, θαο
Van Nieuwenhuizen. Όπσο θαηέγξαςε ν Σχπνο, ζηε
δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ νη δχν πιεπξέο επηζθφπεζαλ ηελ
πξφνδν ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ
πινπνηήζεθαλ απφ Οιιαλδνχο εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ
ηνκέα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη απνρέηεπζεο
ζηελ Αίγππην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή Αξρή
Απνρεηεπηηθψλ Έξγσλ (Egyptian Public Authority for
Drainage Projects). εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ
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2018, νη ηερληθέο κειέηεο ησλ Οιιαλδψλ εκπεηξνγλσκφλσλ εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαιπκκέλσλ ζπζηεκάησλ απνζηξάγγηζεο / απνρέηεπζεο, θαζψο
θαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παξαιηψλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη αΐλη, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδερφκελεο κειινληηθήο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Αηγππηην-Οιιαλδηθφ πκβνχιην Γηαρείξηζεο Τδάησλ δεκηνπξγήζεθε ην έηνο 1976, θαη παξέρεη έθηνηε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο
πδάηηλσλ πφξσλ, πξνο φθεινο βέβαηα θπξίσο ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο.
χκθσλα κε ηα ίδηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα, ζηηο 16/4
έιαβαλ ρψξα ζην Κάηξν νη εξγαζίεο ηεο εηδηθήο ηερληθήο
επηηξνπήο ππνδνκψλ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, φπνπ,
απφ πιεπξάο Αηγχπηνπ, ε νπνία θαηέρεη ηελ πξνεδξία γηα
ηελ πεξίνδν 2019-2021, κεηείρε αληηπξνζσπεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο. Ζ επηηξνπή
αζρνιήζεθε κε επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ ππνδνκψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2017-2019, θαζψο θαη κε ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ θαηά ηε δεθαεηία 2020-2030.

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. Καηά ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ζην πεξηζψξην ηεο ζπλάληεζεο ν θ. πιινχξεο δήισζε πσο «ε Κχπξνο ελζαξξχλεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο
νκίινπο λα επελδχνπλ ζηελ Αίγππην», θαζψο θαη φηη «ζα
εληαηηθνπνηεζεί ε δηκεξήο ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ εθαηέξσζελ πξαγκαηνπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ».

Γεκνζηεύκαηα πεξί θππξηαθώλ επελδύζεσλ ζηελ Αίγππην ύςνπο $400 εθαη.
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 22/4, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr κε ηνλ Πξφεδξν
ηεο Κππξηαθήο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ θ. πιινχξε,
ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (CIPA) θ. Μηραήι, ε αμία
ησλ θππξηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε
$400 εθαη., κέζσ ηεο παξνπζίαο 224 επηρεηξήζεσλ θππξηαθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, ζηνπο
θιάδνπο βηνκεραλίαο, ηνπξηζκνχ, ελέξγεηαο θαη

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Fitch αλαβαζκίδεη ηηο
ηξάπεδεο NBE & CIB
ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν δηεζλήο νίθνο Fitch αλαβάζκηζε
ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο δχν εθ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ αηγππηηαθψλ
ηξαπεδψλ, ηεο National Bank of Egypt (NBE) θαη ηεο
Commercial International Bank (CIB), ζην επίπεδν ηνπ
“B+” (απφ “B”) κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Οη ελ ιφγσ αλαβαζκίζεηο ήιζαλ σο ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο, ζηηο 21/3,
αλαβάζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αμηφρξενπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ, ηφζν ζε
μέλν φζν θαη εγρψξην λφκηζκα, ζην επίπεδν ηνπ “B+”

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηά 11,55% απμήζεθε ην Φεβξνπάξην 2019 ε εγρώξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2)
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε
ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019 θαηά 11,55% ζε
εηήζηα βάζε. πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο αλήιζε ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο ζε EGP3,68 ηξηζ.,
έλαληη EGP 3,64 ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη φηη ν
εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο,
δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απμεζεί θαηά 15,4% ηνλ Οθηψβξην, θαηά 14,04% ην Ννέκβξην, θαηά 13,3% ην ΓεθέκΟδεγίεο Αηγύπηηνπ Π/Θ γηα ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο βξην 2018 θαη θαηά 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, αληίζηνηρα.
γηα ηηο επελδύζεηο
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly έδσζε νδεγίεο ζην ππνπξγηθφ Σξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ζηελ θαηάηαμε ησλ 500
ζπκβνχιην γηα ηε ζχζηαζε ηερληθήο νκάδαο εξγαζίαο κεγαιπηέξσλ παγθνζκίσο
εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηα ππνπξγεία Δπελδχζεσλ, Δκπν- χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο κειέηεο ηεο
ξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ Έλσζεο Αξαβηθψλ Σξαπεδψλ (Union of Arab Banks),
ηε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ψζηε λα απμεζνχλ ηξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ
νη εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα, κε 500 κεγαιχηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ παέκθαζε ζην κε πεηξειατθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Οη γθνζκίσο, έρνληαο ζπλνιηθή αγνξαία αμία ησλ εκπνξηθιάδνη ζηνπο νπνίνπο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηζπκεί θψλ ηνπο ζεκάησλ χςνπο $984 εθαη. θαη ζπλνιηθή ζπλλα δεη άλνδν ησλ επελδχζεσλ πεξηιακβάλνπλ –πέξαλ δπαζκέλε αμία ησλ θεθαιαίσλ ηνπο χςνπο $9,6 δηζ. Καησλ παξαδνζηαθψλ θιάδσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αε- ηά ηελ ελ ιφγσ κειέηε, ην 2019 σο κεγαιχηεξε αηγππηηξίνπ, ζηνπο νπνίνπο σζηφζν δηνρεηεχεηαη ην κεγαιχηεξν αθή ηξάπεδα απφ απφςεσο αμίαο εκπνξηθνχ ζήκαηνο
κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ επελδχζεσλ- ηε ραιπβνπξγία, θαηαηάζζεηαη ε θξαηηθή National Bank of Egypt (NBE),
ηελ επηπινβηνκεραλία, ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ, εια- κε $478 εθαη., ελψ θαηαηάζζεηαη επίζεο 21ε ζηνλ αξαβηζηηθψλ νρεκάησλ, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ηελ ηζηκε- θφ θφζκν θαη 292ε ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεχηεξε θαληνβηνκεραλία, ηε γεσξγία θαη ηελ θισζηνυθαληνπξγία. ηαηάζζεηαη ε, θξαηηθή επίζεο, ηξάπεδα Banque Misr, κε
Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αμία ζήκαηνο $278 εθαη., ε νπνία θαηαηάζζεηαη ηαπηφείλαη κάιινλ ζνξπβεκέλε απφ ηα αξλεηηθά πξφζθαηα ρξνλα 34ε ζηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη 398ε ζε παγθφζκην
ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, πνπ έδεημαλ φηη ην επίπεδν. Σξίηε ζηελ Αίγππην θαηαηάζζεηαη ε κεγαιχηεχςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην πξψην ξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, Commercial Internationεμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε al Bank (CIB), κε αμία ζήκαηνο $228 εθαη., ε νπνία θα$2,841 δηζ. (έλαληη $3,763 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηαηάζζεηαη επίζεο 40ε ζηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη 455ε ζε
παγθφζκην επίπεδν.
ηνπ έηνπο 2017/18).
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κε ζηαζεξή πξννπηηθή, απφ ηνλ ελ ιφγσ δηεζλή νίθν.
Αλνδηθά θηλείηαη ηνλ Απξίιην ην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ
Σν Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζπλέρηζε θαηά ην πξψην
ήκηζπ ηνπ Απξηιίνπ ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, κε ηνλ θεληξηθφ δείθηε EGX30 λα θαηαγξάθεη θαηά ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνλ Απξίιην ζπλνιηθή
άλνδν 2,15%, θζάλνληαο ζηηο 15/4 ην επίπεδν ησλ
15.055,42 κνλάδσλ, έρνληαο μεθηλήζεη απφ ην επίπεδν
ησλ 14.737,88 κνλάδσλ ζηηο 31/3. εκεηψλεηαη σζηφζν
φηη ζηηο 4/4, ν δείθηεο EGX30 είρε θζάζεη ηηο 15.247,81
κνλάδεο, θαηαγξάθνληαο αθφκε κεγαιχηεξε άλνδν ηεο
ηάμεσο ηνπ 3,5% ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κφιηο ηεζζάξσλ εκεξψλ ηνπ Απξηιίνπ. Ζ αλνδηθή ηάζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ, θπξίσο ηηο πξψηεο εκέξεο έπεηηα
απφ ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ λα
κελ πξνβεί ζε λέα κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο (ζηηο 28/3), έθαλε αξθεηνχο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα ζπκπεξάλνπλ φηη ε αλσηέξσ απφθαζε
άζθεζε εμαηξεηηθά ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ απφδνζε ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ. Αξθεηνί απφ ηνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο εθηηκνχλ πσο αξθεηά ζχληνκα ην επίπεδν
ηνπ δείθηε ζα ππεξβεί ηηο 15.300 κνλάδεο, ελψ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ζα ππεξβεί θαη ην θαηψθιη ησλ
16.000 κνλάδσλ.
εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο EGX30 έρεη θαηαγξάςεη, ζηηο
16/4, ζπλνιηθή άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 15,76% απφ ην
μεθίλεκα ηεο θεηηλήο ρξνληάο, ελψ ζηηο 30/4 ε ζπλνιηθή
άλνδνο ηνπ δείθηε απφ ην μεθίλεκα ηεο ρξνληάο αλέξρεηαη ζε 14,46%, κε ην επίπεδν ηνπ δείθηε λα βξίζθεηαη
ζηηο 14.920,15 κνλάδεο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Μάξηην ε αμία ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αλήιζε ζε EGP25,6
δηζ. (έλαληη EGP33,9 δηζ. ην Φεβξνπάξην), κε πξαγκαηνπνίεζε 458.000 ζπλαιιαγψλ (έλαληη 617.000 ην Φεβξνπάξην) πνπ αθνξνχζαλ 3,93 δηζ. κεηνρέο (έλαληη 7,87
δηζ. ην Φεβξνπάξην). Σν 65% ησλ αγνξαπσιεζηψλ κεηνρψλ ην Μάξηην δηελεξγήζεθε απφ Αηγχπηηνπο, ελψ ην
26,1% δηελεξγήζεθε απφ μέλνπο (πιελ Αξάβσλ) θαη ην
8,9% απφ Άξαβεο επελδπηέο.
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αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά λα αλαθνηλψζεη ηελ
έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ηε
δηάζεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ
ηνπ Euroclear, έσο ην ηέινο ηνπ πξνζερνχο επηεκβξίνπ.
Θπκίδνπκε εμάιινπ φηη απφ ηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξνζεγγίζεη ηε δηεζλή επελδπηηθή ηξάπεδα JP Morgan Chase κε ζθνπφ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηνπο δείθηεο νκνιφγσλ αλαδπνκέλσλ νηθνλνκηψλ ηεο ηξάπεδαο.
Ζ θίλεζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ
αξηζκνχ δηεζλψλ επελδπηψλ γηα λα πξνβνχλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα.

Η αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή
εθδίδεη θαλνληζκνύο γηα ηελ έθδνζε «ηζιακηθώλ»
νκνιόγσλ (“sukuk”)
ηα κέζα Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή
Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority –
FRA) εμέδσζε θαλνληζκνχο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έθδνζε
θαη δηάζεζε «ηζιακηθψλ» νκνιφγσλ (“sukuk”) ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί νξίδνπλ φηη
ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ “sukuk” ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη
έγθξηζε αξκφδηαο ζξεζθεπηηθήο επηηξνπήο, ελψ ε
έθδνζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην νπνίν θαη ζα παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ζα αλαθέξεη ζρεηηθά κε ελδερφκελεο
παξαηππίεο. Σα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα ζα κπνξνχλ
λα εθδίδνπλ νκφινγα “sukuk” κέζσ εηδηθεπκέλσλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ
νη ηδησηηθέο εηαηξείεο ζα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ δηθά ηνπο
νκφινγα “sukuk” κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο (“private placement”) ηίηισλ. Σν ειάρηζην πνζφ
γηα ηελ έθδνζε νκνιφγσλ “sukuk” ηνπνζεηείηαη απφ
ηνπο θαλνληζκνχο ζην επίπεδν ησλ EGP50 εθαη., ελψ ην
ειάρηζην πνζφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα νκφινγα “sukuk”
εθδίδνληαη απφ δηεζλείο ή πεξηθεξεηαθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο νξίδεηαη ζε EGP100 εθαη., ε δε
έθδνζε ζα ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ
θεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE). Θπκίδνπκε φηη ζηα
κέζα Γεθεκβξίνπ 2018, ε αηγππηηαθή επίζεκε εθεκεξίδα είρε δεκνζηεχζεη ζρεηηθή απφθαζε ηεο FRA, ε νπνία
έζεηε ην πιαίζην θαη ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο
Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο κε πνπ ζα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεην δηεζλέο απνζεηήξην αμηώλ Euroclear
νγξάθσλ θαη ησλ νκνιφγσλ “sukuk”, ζε ζπκπιήξσζε
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ηεο εγθξηζείζαο ζηηο αξρέο ηνπ 2018 ηξνπνπνηεκέλεο
ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά.
ζην πεξηζψξην ηεο εαξηλήο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ αλαλεώλεη πξόγξακ(ΓΝΣ) ζηελ Οπάζηγθηνλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέ- κα ρακειόηνθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ γηα κεζαία
γξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην εδξεχνλ ζηηο Βξπ- εηζνδήκαηα
μέιιεο δηεζλέο θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ Euroclear, ην Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη εθθαζαξίδεη δηεζλείο ζπλαιιαγέο ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ζπκθψλεζε κε
ρξενγξάθσλ, κε αληηθείκελν ηε ζπκπεξίιεςε αηγππηηα- πξφηαζε ηνπ θιαδηθνχ ηκήκαηνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγπθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κε- πηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI) πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θηεηαμχ ησλ ρξενγξάθσλ πνπ απηφ δηαρεηξίδεηαη. Σν ελ ιφ- καηαγνξά, λα επαλαθέξεη ηελ πξσηνβνπιία πξνγξάκκαγσ κλεκφλην αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο μέλνπο ηνο παξνρήο ρακειφηνθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε
επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ απ‟ επζείαο ζε επελδπηηθέο άηνκα κεζαίσλ εηζνδεκαηηθψλ επηπέδσλ πνπ πξνηίζεηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξα- ληαη λα αγνξάζνπλ θαηνηθία. πγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ
ζκέλα ζε ιίξεο, αληί κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπηθψλ ηξα- πξφγξακκα αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη πξνηηκεζηαθά επηπεδηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο έσο ηψξα. χκθσλα κε ζρεηη- ηφθηα ηεο ηάμεσο ηνπ 10,5% ζε δπλεηηθνχο αγνξαζηέο
θαηνηθηψλ, κε κεζαίνπ επηπέδνπ εηζφδεκα, αξρήο
θή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε
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γελνκέλεο απφ ηνλ πξνζερή Ηνχιην. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θηεκαηαγνξάο ηεο FEI, θ.
Shoukry, ην αλσηέξσ πξφγξακκα «έηξεμε» απφ ην έηνο
2014 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, πξνζθέξνληαο
ρακειφηνθα, καθξνπξφζεζκα –έσο 20εηνχο δηάξθεηαοζηεγαζηηθά δάλεηα, κε επηηφθηα κεηαμχ 5% θαη 7%, ζε
άηνκα ρακεινχ, 8% ζε άηνκα κεζαίνπ θαη 10,5% ζε
άηνκα κεζαίνπ πξνο αλψηεξνπ εηζνδήκαηνο. χκθσλα
κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο εμεηάδεη
επίζεο ηε ζχζηαζε εηδηθνχ ηακείνπ κε ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηελ αγνξά θαηνηθηψλ απφ πνιίηεο κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ.
Γεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο γηα ρξεκαηνδόηεζε ελππόζεθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ
χκθσλα κε πξφζθαηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηξεηο κεγάινη αηγππηηαθνί φκηινη, νη νπνίνη είλαη
εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζπκθψλεζαλ
λα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη φκηινη Talaat Moustafa Group (θνξπθαίνο
φκηινο real estate developers), GB Capital
(ρξεκαηννηθνλνκηθφο βξαρίνλαο ηνπ κεγάινπ νκίινπ
Ghabbour Auto) θαη EFG Hermes Finance
(ρξεκαηννηθνλνκηθφο βξαρίνλαο ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG Hermes) ζπκθψλεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ σο
άλσ θνηλνπξαμία, κε αξρηθφ θεθάιαην χςνπο EGP150
εθαη., ην νπνίν αξγφηεξα ζα απμεζεί ζε EGP250 εθαη.
χκθσλα κε δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηξηψλ νκίισλ, ε θνηλνπξαμία έρεη ζηφρν λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά
νηθηζηηθέο κνλάδεο, παξέρνληαο καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε κε αληαγσληζηηθνχο φξνπο, κε απψηεξν ζθνπφ
ηελ θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ηεο πξνζθνξάο θαηνηθηψλ
κε ηελ επξχηαηε απφ πιεπξάο αξηζκνχ αγνξαζηψλ, θαη
δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο θνηλνπξαμίαο, θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο,
πξνγξακκαηίδεηαη απηή λα ρξεκαηνδνηήζεη αγνξέο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ EGP450 εθαη.
Απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ππνγξακκίζηεθε εμάιινπ φηη
ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ παξνπζηάδεη κελ αλεμάληιεηεο επθαηξίεο γηα ηνπο αγνξαζηέο θαηνηθηψλ, σζηφζν νη παξερφκελεο ιχζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο δελ επαξθνχλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηεο ζηεγαζηηθήο
πίζηεο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε απνξξφθεζε λέσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ απφ ηελ
εγρψξηα δήηεζε.
ε αλώηαην δηεηίαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ε αηγππηηαθή ιίξα
ηα κέζα Απξηιίνπ ζπλερίζηεθε ε ηάζε ελίζρπζεο ηεο
αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο
ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, εληεηλφκελε ηδηαίηεξα κεηά ηηο 16/4, κε απνηέιεζκα ε ιίξα λα θζάζεη θαη
πάιη ζηηο 22/4 ζε αλψηαην ζεκείν ηεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ (απφ ην Μάξηην 2017).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 22/4 ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο
ην δνιιάξην (ηηκή αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο), κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), αλήιζε ζε 17,10 ιίξεο αλά δνιιάξην, έλαληη 17,26 ιηξψλ
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αλά δνιιάξην ζηηο 10/4. εκεηψλεηαη φηη ζπλνιηθά, απφ
ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ (23/1) νπφηε μεθίλεζε ε αλνδηθή
πνξεία ηεο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ην δνιιάξην έρεη απνιέζεη ιίγν πάλσ απφ 75 πηάζηξεο έλαληη ηνπ αηγππηηαθνχ
λνκίζκαηνο. Αλάινγε πησηηθή πνξεία έρεη αθνινπζήζεη
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ θαη ε ηζνηηκία ηνπ
επξψ έλαληη ηεο ιίξαο, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη ζηηο
19,23 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 22/4, έλαληη 19,38 ιηξψλ αλά
επξψ ηελ 1/4 θαη 20,58 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 10/1 ηξέρνληνο έηνπο.
ην Κάηξν ε 10ε εηήζηα δηάζθεςε ησλ Αξαβηθώλ
Υξεκαηηζηεξίσλ
Καηά ην δηήκεξν 23 & 24 Απξηιίνπ, έιαβε ρψξα ζην
Κάηξν, ππφ ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη
δηνξγαλσκέλε απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ε δέθαηε εηήζηα δηάζθεςε ηεο Οκνζπνλδίαο Αξαβηθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ, ε νπνία ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ εγεζηψλ 16 ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, εθπξνζψπσλ φισλ ησλ κεγάισλ δηεζλψλ
ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη άλσ ησλ 500
εθπξνζψπσλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ. Κχξηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηεο θεηηλήο δηάζθεςεο ήηαλ ε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε ηερλεηή λνεκνζχλε ζηηο ρξεκαηαγνξέο, ην κέιινλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,
θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Καζαξά θέξδε ύςνπο EGP11,3 δηζ. από ηηο θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο ην έηνο 2017/18
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik ηελ 1ε Απξηιίνπ, νη θεξδνθφξεο
επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηνκέα
πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017/18 ζπλνιηθά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ EGP18,5
δηζ., ελψ νη δεκηνγφλεο πξαγκαηνπνίεζαλ δεκίεο πνπ
εθηηκψληαη ζε EGP7,2 δηζ. Όπσο ζεκείσζε ν θ. Tawfik,
ηα «θαζαξά» θέξδε ηνπ ζπλφινπ ησλ 70 πεξίπνπ θξαηηθψλ νκίισλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ έηνο αλήιζαλ ζε EGP11,3 δηζ. Ο Τπνπξγφο
αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ
Αίγππην, ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, ηελ επαλεθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηνπο κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο, θαη βεβαίσο γηα
ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο κεηαθνξψλ, ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, θαξκαθεπηηθψλ, κεηαιινπξγίαο θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ. Ο θ. Tawfik αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ γηα ηελ
πηνζέηεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο 18κήλνπ,
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν “Enterprise
Resource Planning” – ERP.
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πκβόιαην αμίαο $550 εθαη. θέξδηζε ν όκηινο
Elsewedy ζηε Sharjah (ΗΑΔ)
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο
αηγππηηαθφο φκηινο Elsewedy Electric, ζε θνηλνπξαμία κε
ηνλ ηαπσληθφ φκηιν Mitsubishi Hitachi Power Systems,
θέξδηζε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο αμίαο
$550 εθαη. πνπ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή
(“Engineering-Procurement-Construction” – EPC) κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε βάζε ην θπζηθφ αέξην ζηελ πεξηνρή Al Layyah
ηνπ εκηξάηνπ Sharjah ησλ ΖΑΔ. Ζ κνλάδα, αλακελφκελεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1 GW, εθηηκάηαη φηη ζα
μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ην έηνο 2020. Ο
φκηινο Elsewedy έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 65%
ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, πέξζη ε Elsewedy θέξδηζε αλάινγνπ κεγέζνπο
θαηαζθεπαζηηθφ project ζην Νηνπκπάη, ελψ πξνηίζεηαη
θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έξγα
ζε επηά αθξηθαληθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ελεγάιε, Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη ηέξξα Λεφλε.
Σέηαξηε ε Αίγππηνο ζε θαηάηαμε δηεζλώλ πξννξηζκώλ “outsourcing” εηαηξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηνλ θιάδν ICT
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζε
πξφζθαηε έξεπλα ηνπ θαλαδηθνχ νκίινπ Ryan Strategic
Advisory (“2019 Front Office Omnibus Survey”) ε Αίγππηνο θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε κεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ ζε δηεζλέο επίπεδν πξννξηζκψλ γηα εμσηεξηθή αλάζεζε (“outsourcing”) εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ θιάδν ICT (ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο)
μέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Σεο Αηγχπηνπ πξνεγνχληαη νη Φηιηππίλεο, νη Ν. Αθξηθή θαη Ηλδία, πνπ κνηξάδνληαη ηε δεχηεξε ζέζε, θαη ε Μαιαηζία ηξίηε, ελψ αθνινπζεί ζηελ πέκπηε ζέζε ην Μαξφθν. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, «ε Αίγππηνο απνηειεί αλεξρφκελν πξννξηζκφ γηα εγθαηάζηαζε „contact centers’
κεγάισλ δπηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ελψ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά
ηα γεγνλφηα ηεο αξαβηθήο άλνημεο ην 2011, ν εγρψξηνο
θιάδνο ICT θαη ηδηαίηεξα ε θξαηηθή ππεξεζία Information Technology Industry Development Agency
(ITIDA) θαηάθεξαλ λα πξνσζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε
ρψξα σο θνξπθαίν δηεζλή πξννξηζκφ „outsourcing’ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θιάδνπ ICT». εκεηψλεηαη φηη ε
σο άλσ έξεπλα δηελεξγείηαη κεηαμχ 500 θνξπθαίσλ ζηειερψλ κεγάισλ δπηηθψλ νκίισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιχζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο (“outsourcing”) ιεηηνπξγηψλ
ηνπο θιάδνπ ICT, θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία, ηελ Απζηξαιία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία.
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Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηηο ΗΠΑ
(31/3-5/4/2019)
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά
ην δηάζηεκα 31/3-5/4 επηζθέθζεθε ηηο ΖΠΑ αηγππηηαθή
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ 35 εηαηξείεο, ππφ ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Αηγχπηνπ (“Door-Knock Mission”). εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ απνζηνιή δηνξγαλψλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε: αθελφο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ κε ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο, θαη αθεηέξνπ αλάπηπμε επαθψλ κε ηελ ακεξηθαληθή
Γηνίθεζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ αηγππηηαθψλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηηο ΖΠΑ.
χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εθπξφζσπνη ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά 89 ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο, κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ, θαζψο θαη δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Σα ελ
ιφγσ δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη απφ ακεξηθαληθήο
πιεπξάο επηζεκάλζεθε ε κηθξή πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζχλαςε δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπκθσλίαο
(TIFA) κεηαμχ ΖΠΑ θαη Αηγχπηνπ, ελψ ε επηηάρπλζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδέζεθε κε ηε ραιάξσζε,
απφ ηελ αηγππηηαθή πιεπξά, ζεηξάο κε δαζκνινγηθψλ
εκπνξηθψλ εκπνδίσλ πνπ απηή εθαξκφδεη ζηηο εηζαγσγέο
ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ. Απφ ακεξηθαληθήο πιεπξάο
επηζεκάλζεθε επίζεο φηη, αλ θαη ε πινπνίεζε ζεηξάο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί έλα ζεηηθφ «πξψην
βήκα» πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ Αίγππην πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ επηπέδσλ ηφζν ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζπλεξγηψλ κε ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ηνλίζηεθε ε ζεηηθή εληχπσζε ησλ ΖΠΑ
αλαθνξηθά κε ην δηεζλή πεξηθεξεηαθφ ξφιν πνπ δηεθδηθεί
λα δηαδξακαηίζεη ε Αίγππηνο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα,
ηφζν ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ δηαθξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ.
Κνηλνπξαμία κεγάισλ νκίισλ Hassan Allam
(Αίγππηνο) & Abdul Latif Jameel (. Αξαβία γηα αλάπηπμε έξγσλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ιπκάησλ ζηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο
αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan Allam ζπλαζπίζζεθε κε ηνλ επίζεο κεγάιν, δηαθνξνπνηεκέλνπ
εχξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ζανπδαξαβηθφ φκηιν Abdul
Latif Jameel, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θνκκάηη ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε έξγσλ δηαρείξηζεο
πδάηηλσλ πφξσλ θαη πγξψλ ιπκάησλ ζηελ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, πάληα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν φκηινη ζχζηεζαλ θνηλνπξαμία ησλ εηδηθεπκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ HA Utilities (ηεο Hassan
Allam) θαη Almar Water Solutions (ηεο Abdul Latif
Jameel), αληίζηνηρα. Καηά ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ
αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ, «ε θνηλνπξαμία
ζα εξγαζηεί γηα ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ projects ζηνλ
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ηνκέα πδάηηλσλ πφξσλ, επί ηε βάζεη ζρεκάησλ “BuildOperate-Transfer”
(BOT)
θαη
“Build-OperateOwn” (BOO) ζηελ Αίγππην, είηε κε ηε κνξθή άκεζνπ
επελδπηή – θαηαζθεπαζηή, ή κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο – δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηέηνησλ
projects». Δπηπιένλ, απφ ηνλ φκηιν Hassan Allam δηεπθξηλίζηεθε φηη ην λέν θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξφθεηηαη λα
εμεηάζεη θαη λα αμηνπνηήζεη επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ
ππάξρνπλ γηα εμαγνξέο πθηζηάκελσλ εγρψξησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην ζηνπο θιάδνπο
δηαρείξηζεο πδάησλ θαη πγξψλ ιπκάησλ, ηφζν δηα ηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ κνλάδσλ (“greenfield” investments),
φζν θαη δηα ηεο αμηνπνίεζεο εγθαηαιειεηκκέλσλ κνλάδσλ άιισλ ρξήζεσλ (“brownfield” investments).
Αηγππηην-ζανπδαξαβηθά κλεκόληα ζπλεξγαζίαο ζηνλ
ηνκέα πςειήο ηερλνινγίαο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 8/4, ζην
πιαίζην ηνπ αηγππηην-ζανπδαξαβηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ
Φφξνπκ γηα ηελ Φεθηαθή Οηθνλνκία πνπ έιαβε ρψξα
ζην Κάηξν ζηηο 8/4 κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 200 εηαηξεηψλ, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο
θαη ηελ θξαηηθή ππεξεζία Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), ππνγξάθεθαλ δχν
ζεκαληηθά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκίισλ ησλ
δχν ρσξψλ. Σν πξψην, κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ
ηειεπηθνηλσληψλ IPG Service Group θαη ηνπ ζανπδαξαβηθνχ THIQAH, έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε
«έμππλσλ» ιχζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Σν δεχηεξν, κεηαμχ ηνπ
θξαηηθνχ αηγππηηαθνχ νκίινπ Misr for Central Clearing
Depository & Registry (MCDR) θαη ηνπ ζανπδαξαβηθνχ
νκίινπ Baud Telecom Company, αθνξά ηε ζπλεξγαζία
ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. εκεηψλεηαη
φηη ζηελ ππνγξαθή ησλ αλσηέξσ κλεκνλίσλ παξέζηεζαλ
νη αξκφδηνη Τπνπξγνί ησλ δχν ρσξψλ, θ.θ. Talaat
(Αίγππηνο) θαη Al-Sawaha.
ε πεξαηηέξσ πηώζε ν αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηε ρψξα κεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2018 θαηά 7,4% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελνο ζε 93,78 εθαη., έλαληη 101,27 εθαη. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2017. Όπσο επηζεκαίλνπλ ζρεηηθά
θιαδηθέο πεγέο, ε ζπλερηδφκελε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζπλδξνκεηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηαθπιχνπλ ηνπο
απμεκέλνπο θξαηηθνχο θφξνπο επί ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018
παξαηεξήζεθε άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ
ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαηά 15%, ζηνπο 7,59
εθαη. ζπλδξνκεηέο ην Γεθέκβξην, έλαληη 6,6 εθαη. ηνλ
Οθηψβξην 2018.
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ίδηαο σο άλσ πεγήο, ν αξηζκφο
ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην
θαηέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο πξφζζεηε
πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,32% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ
2018 θαη ηεο ηάμεσο ηνπ 7,7% έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ
2018 (101,32 εθαη.), αλεξρφκελνο ζε 93,48 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε
ζπλδέζεηο ADSL εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ηνλ Ηαλνπάξην
2019 θαηά 24,2% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,62
εθαη., έλαληη 5,33 εθαη. αηφκσλ ηνλ Ηαλνπάξην 2018.
Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2019 απμεκέλνο θαηά 7,59% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα
36,53 εθαη. άηνκα.
Ο θηλεδηθόο όκηινο Huawei ζα ζέζεη ζε δνθηκαζηηθή
ιεηηνπξγία δίθηπν ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ 5G
ζην Κάηξν
Όπσο δήισζε ζηηο 21/4 ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ &
Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, ν θηλεδηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο φκηινο Huawei αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη
ζε δνθηκαζηηθή βάζε ηε ιεηηνπξγία δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πέκπηεο γεληάο (5G) ζην Κάηξν,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθείκελεο δηνξγάλσζεο ηνπ θεηηλνχ πνδνζθαηξηθνχ Κππέιινπ Δζλψλ Αθξηθήο, πνπ ζα
ιάβεη ρψξα ζηελ Αίγππην ην θαινθαίξη. Ζ αλαθνίλσζε
έγηλε ζην πεξηζψξην ζπλάληεζεο ηνπ θ. Talaat θαη ηνπ
Αηγχπηηνπ Π/Θ, θ. Madbouly, κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο
θηλεδηθήο εηαηξείαο θ. Jie θαη πςειφβαζκα πεξηθεξεηαθά
θαη ηνπηθά ζηειέρε ηνπ νκίινπ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Β. Αθξηθήο. Ο θ. Talaat ζπκπιήξσζε φηη ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ φκηιν
Huawei, πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ 5G, ζηνπο
ηνκείο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο.
Η Αίγππηνο 96ε κεηαμύ 125 ρσξώλ ζε δηεζλή θαηάηαμε αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθώλ ηαιέλησλ
ηελ 96ε ζέζε κεηαμχ 125 ρσξψλ θαηεηάγε ε Αίγππηνο
ζε δηεζλή θαηάηαμε πνπ αμηνινγεί ηηο ελ ιφγσ ρψξεο απφ
απφςεσο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα πξνζειθχνπλ, εθπαηδεχνπλ, αμηνπνηνχλ θαη ζπγθξαηνχλ αλζξψπηλν δπλακηθφ
πνπ δηαζέηεη επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα. Ζ ελ ιφγσ δηεζλήο
θαηάηαμε έρεη ηίηιν “Global Talent Competitiveness Index” θαη εθπνλείηαη απφ ηε δηεζλνχο θχξνπο γαιιηθή παλεπηζηεκηαθή ζρνιή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ INSEAD.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηδφζεηο ηεο Αηγχπηνπ ππήξμαλ
αξθεηά ρακειέο ζε ζεηξά παξακέηξσλ, ηδηαίηεξα δε ζηελ
ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα πξνζειθχεη αλζξψπνπο κε επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα. ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, ε Αίγππηνο θαηεηάγε κπξνζηά απφ ην
Μαξφθν θαη ηελ Αιγεξία, πνιχ πίζσ σζηφζν απφ ηα
ΖΑΔ, ηα νπνία θαηεηάγεζαλ ζηε 19ε ζέζε ζε παγθφζκην
επίπεδν, κε ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο λα θαηαιακβάλνληαη
απφ ηηο Διβεηία, ηγθαπνχξε θαη ΖΠΑ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην Κάηξν θαηεηάγε ζηελ 113ε ζέζε κεηαμχ 114
πφιεσλ φζνλ αθνξά ηελ ειθπζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη
γηα αλζξψπνπο κε επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα, κπξνζηά κφλνλ απφ ην Νατξφκπη, ελψ ηελ θνξπθή ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο πφιεσλ θαηέιαβε ε Οπάζηγθηνλ.

ΑΠΡΙΛΙΟ

2019

Μεηαβνιέο ζην πξόγξακκα κεξηθώλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ
χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ν θξαηηθφο φκηινο eFinance, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο,
πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δεχηεξν «θχκα» κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ πξνζερή επηέκβξην. εκεηψλεηαη φηη ε θξαηηθή National Investment Bank θαηέρεη ην 69% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο e-Finance, ελψ
κεξίδηα 9% θαηέρνπλ έθαζηνο ησλ νκίισλ National Bank
of Egypt (NBE), Egyptian Banks Company (EBC) θαη
Egyptian Company for Investment Projects. Δπηπιένλ, ν
θ. Tawfik δήισζε πσο ν θξαηηθφο φκηινο Heliopolis
Company for Housing & Development έρεη εθηνπηζηεί
απφ ηνλ θαηάινγν επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ
ζηελ πξψηε θάζε ησλ κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, κε
απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ πξνο άκεζε ηδησηηθνπνίεζε
κφλνλ νη φκηινη Abu Qir Fertilizers θαη Alexandria Containers & Cargo Handling.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Γηάζεζε 2.108 νηθνπέδσλ ζε νθηώ ππό δεκηνπξγία
λέεο πόιεηο από ηε NUCA
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ,
ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA)
έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηάζεζεο ζπλνιηθά 2.108
νηθνπέδσλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, κεγέζνπο απφ 209
έσο 287 ηεηξ. κέηξσλ, ζε νθηψ ππφ δεκηνπξγία λέεο πφιεηο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Σα ελ ιφγσ νηθφπεδα
αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο δεκφζηαο
θιήξσζεο (κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ηηκέο αλαθνξάο). Καηά ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα πνπ βαζίζηεθαλ ζε δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο
Αλάπηπμεο θ. El Gazzar ζην ηέινο Μαξηίνπ, ηα σο άλσ
νηθφπεδα πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο Sadat
City, 10th of Ramadan, λέαο Qena, θαζψο θαη ησλ λέσλ
πφιεσλ ηνπ Sohag, ηνπ Beni Suef θαη ηνπ Akhmim.
Ζ εθθίλεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ θπιιαδίσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηηο σο άλσ δεκφζηεο θιεξψζεηο απφ ηηο ηνπηθέο Αξρέο έγηλε ήδε ζηηο 31/3, ελψ θαηά ην δηάζηεκα
3/4 έσο 18/4 νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ «θξαηήζεηο» νηθνπέδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
αξκφδηα θξαηηθή ηξάπεδα Housing & Development
Bank. χκθσλα κε ηε NUCA, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο δηάζεζεο γαηψλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα είλαη Αηγχπηηνη πνιίηεο,
ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 21 εηψλ, ελψ ζε εθάζηε νηθνγέλεηα
αλαινγεί κία κφλνλ αίηεζε γηα απφθηεζε νηθνπέδνπ ζε
κία εθ ησλ σο άλσ λέσλ πφιεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο αμίαο ηεο
γεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ, ελψ ην ππφινηπν
75% ζα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο άηνθεο εηήζηεο ηζφπνζεο
δφζεηο, εθ‟ φζνλ απνθηήζνπλ ηε γε.
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Ο όκηινο Al-Futtaim (ΗΑΔ) ζα επεθηείλεη ηε δπλακηθόηεηα κεγάινπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ζηα πεξίρσξα ηνπ
Καΐξνπ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ,
ν κεγάινο εκηξαηηλφο φκηινο Al-Futtaim, ν νπνίνο έρεη
θαηαζθεπάζεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ζεηξά εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηελ Αίγππην, ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ “Cairo Festival
City” ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (πεξηνρή New Cairo)
θαηά 22.143 ηεηξ. κέηξα, αλεβάδνληαο ην επίπεδν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ εκπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ
ζηα 200.000 ηεηξ. κέηξα. Ο φκηινο Al-Futtaim ζθνπεχεη
λα ζηεγάζεη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελ ιφγσ εκπνξηθνχ θέληξνπ πεξίπνπ 120 λέα ιηαλεκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα, θαζψο θαη θαηλνηφκνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο, κε έκθαζε ζηα είδε πνιπηειείαο. Καηά ηνλ θ.
Timothy Earnest, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο
Al-Futtaim Malls, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο επέθηαζεο ηνπ “Cairo Festival City” αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ πξνζερνχο εμακήλνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ηηο αξρέο ηνπ 2021, νπφηε θαη ζα ηεζνχλ ζε
ιεηηνπξγία νη λέεο εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Όπσο ζπκπιήξσζε ν θ. Earnest, ν φκηινο Al-Futtaim βξίζθεηαη
εμάιινπ ζε ζπδεηήζεηο κε ηδηνθηήηεο γεο θαη real estate
developers ζηηο πεξηνρέο New Cairo θαη λέαο δηνηθεηηθήο
πξσηεχνπζαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή δχν λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ –κηθξφηεξεο επηθάλεηαο απφ ην “Cairo
Festival City” – ζπγθεθξηκέλα έσο 75.000 ηεηξ. κέηξσλ
έθαζην. Ο φκηινο ζηνρεχεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηα έξγα
δεκηνπξγίαο ησλ δχν λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ έσο ην
έηνο 2025.
Ο εκηξαηηλώλ ζπκθεξόλησλ όκηινο real estate developers Emaar Misr δσξίδεη θεθάιαηα EGP878 εθαη. ζε
έξγα αλάπηπμεο θησρώλ νηθηζκώλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν εκηξαηηλψλ
ζπκθεξφλησλ φκηινο real estate developers Emaar Misr,
ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζηηο 16/4 αλαθνίλσζε φηη δσξίδεη θεθάιαηα χςνπο EGP878 εθαη. (πεξίπνπ
$50 εθαη.) γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάπηπμεο ησλ θησρψλ θαη απζαίξεησλ νηθηζκψλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε
ηνλ πξφεδξν ηνπ νκίινπ Emaar Properties απφ ην Νηνπκπάη, θ. Alabbar, «γηα θάζε θαηνηθία πνπ ρηίδνπκε αλά
ηελ Αίγππην ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ, ρηίδνπκε παξάιιεια θαη κία θαηνηθία γηα κε
πξνλνκηνχρεο αηγππηηαθέο νηθνγέλεηεο, κε έκθαζε ζηελ
αηγππηηαθή πεξηθέξεηα». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, πέξζη ε Emaar Misr, ζε ζπλεξγαζία κε ην
κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα Misr El Kheir Foundation, μεθίλεζαλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο έξγνπ ππφ ηελ
επσλπκία “Beyout Al Kheir”, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δσήο ρηιηάδσλ κε πξνλνκηνχρσλ αηγππηηαθψλ
νηθνγελεηψλ, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ χςνπο επελδχζεσλ
EGP259,4 εθαη. (πεξίπνπ $15 εθαη.).
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Ιζρπξή ε αγνξά αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ θαηά ην 1ν ηξίκελν 2019
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ηνπ θιάδνπ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ, Jones
Lang LaSalle (JLL), φινη νη ππνθιάδνη ηεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ παξνπζίαζαλ ηζρπξέο ηάζεηο αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο
έηνπο. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο θαηνηθηψλ, ε JLL εθηίκεζε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019 παξαδφζεθαλ πεξίπνπ 4.350 έηνηκεο θαηνηθίεο ζην Κάηξν, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο αλακέλεηαη
λα παξαδνζνχλ αθφκε 12.500. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, φηη
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020 ζα παξαδνζνχλ, επηπιένλ, 46.700
θαηνηθίεο. ε φ,ηη αθνξά ηηο ηηκέο πψιεζεο θαηνηθηψλ
ζην Κάηξν θαηά ην πξψην ηξίκελν 2019, παξνπζίαζαλ
ειαθξψο πησηηθέο ηάζεηο, ελψ αληηζέησο, ηα ελνίθηα εκθάληζαλ ειαθξά απμεηηθή ηάζε. Όζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, ε αγνξά εκθάληζε ζπγθξαηεκέλν ξπζκφ
κεγέζπλζεο, κε πην ηζρπξφ ηκήκα ηεο εθείλν ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπγθξνηεκάησλ γξαθείσλ εληφο νηθηζηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ (compounds). ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ 2019, κφιηο 2.800 ηεηξ. κέηξα λέσλ ρψξσλ
γξαθείσλ παξαδφζεθαλ ζην Κάηξν, ελψ ην ζπλνιηθφ απφζεκα ρψξσλ γξαθείσλ αλέξρεηαη ζε 1 εθαη. ηεηξ. κέηξα. Ζ πξνζθνξά ρψξσλ γξαθείσλ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαηά 23.000 ηεηξ. κέηξα πνπ ζα παξαδνζνχλ θαηά
ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη
κε 156.000 ηεηξ. κέηξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ζχκθσλα
πάληνηε κε ηε JLL. Ζ πξνζθνξά μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ ζην Κάηξν αλέξρεηαη, θαηά ηελ JLL, ζε 23.300 δσκάηηα, ρσξίο λα έρνπλ ζεκεησζεί πξφζζεηεο παξαδφζεηο ζηε
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019, ελψ αλακέλεηαη ε
πξνζζήθε αθφκε 600 δσκαηίσλ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο.
Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά αθηλήησλ εκπνξηθήο ρξήζεο,
ε ζπλνιηθή δηαζέζηκε επηθάλεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
Καΐξνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζηα 2,1 εθαη. ηεηξ. κέηξα,
σζηφζν έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ αθφκε 381.000 ηεηξ. κέηξα ρψξσλ ιηαλεκπνξηθήο
ρξήζεο, κε ηελ παξάδνζε θαη ην μεθίλεκα ιεηηνπξγίαο
ησλ λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ Madinaty Mega Mall,
Almaza City Centre θαη Yard Mall. Σα ελνίθηα εκπνξηθψλ ρψξσλ παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019, σζηφζν έρνπλ απμεζεί ζε ζχγθξηζε
κε ην παξειζφλ έηνο.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Πνξεία πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ζύλδεζεο λνηθνθπξηώλ κε ην εζληθό δίθηπν θ/α
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. ElMolla είρε ζπλνκηιίεο κε πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ηεο γαιιηθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française de
Développement – AFD), ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχλδεζεο λνηθνθπξηψλ κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο, έσο ην έηνο
2021. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Δ.Δ., ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηελ AFD, θαζψο θαη
ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ (EGAS), κε
ζθνπφ ηε ζχλδεζε πεξίπνπ 2,3 εθαη. αηγππηηαθψλ
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λνηθνθπξηψλ ζε 20 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζηηο ππνδνκέο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ
σο άλσ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ
ησλ $1,25 δηζ.
Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ κε IFC γηα ππνδνκέο
ηηο 3 Απξηιίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ,
εθπξνζσπψληαο ηνπο ηέζζεξηο θξαηηθνχο νκίινπο ησλ
θιάδσλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ
EGPC, EGAS, Ganope θαη Egyptian Holding Company
for Petrochemicals, ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε
ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε
έξγσλ ππνδνκψλ ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ
αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ. Χο θεληξηθνί ζηφρνη ηνπ ελ
ιφγσ κλεκνλίνπ θαηαγξάθνληαη αθ‟ ελφο ε ζηήξημε ηεο
πξνζπάζεηαο ηεο Αηγχπηνπ λα θαηαζηεί πεξηθεξεηαθφο
θφκβνο γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαη. Μεζνγείνπ, θαη αθ‟ εηέξνπ ε αμηνπνίεζε
θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ πνπ πθίζηαληαη ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο IFC αλακέλεηαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο
έξγα επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ θιάδσλ δηπιηζηεξίσλ θαη πεηξνρεκηθψλ βηνκεραληψλ, φπσο
γηα παξάδεηγκα δηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο IFC ζηε ζρεδηαδφκελε λέα κνλάδα δηπιηζηεξίσλ ζην λέν Δι Αιακέηλ
(εθηηκψκελεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 3,4 εθαη. ηφλσλ
θαη επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 δηζ.), φπσο επίζεο θαη
ζηελ αλάπηπμε ιηκέλσλ, αγσγψλ θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, αιιά θαη ζηελ
εθπφλεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
γηα λεαξά ζηειέρε φισλ ησλ αλσηέξσ θιάδσλ.
Γεκνζηεύκαηα πεξί ηζξαειηλήο «άθεζεο» αηγππηηαθνύ ρξένπο γηα ην θπζηθό αέξην
Όπσο αλέθεξε κηθξή κεξίδα ηνπ αηγππηηαθνχ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε ηζξαειηλή θξαηηθή
εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Company) δέρζεθε πξφζθαηα λα δηαγξάςεη ην 75% πεξίπνπ ηεο επηδηθαζζείζεο -απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ δηεζλνχο
εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηε Γελεχε, απφ ην έηνο 2015απνδεκίσζήο ηεο, χςνπο $1,76 δηζ., απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο νκίινπο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ηζξαειηλή εηαηξεία απνδέρζεθε ηε δηαγξαθή ζπλνιηθνχ πνζνχ
$1,3 δηζ. θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ πνζνχ,
πιεζίνλ ησλ $500 εθαη., ζε πεξίνδν 8 ½ εηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελδερφκελε ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ηζξαειηλψλ νκίισλ έλαληη
ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλαζηνιή απφ ην έηνο
2012 ηεο κεηαθνξάο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο
ην Ηζξαήι κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas,
εθ‟ φζνλ επαιεζεπζεί, ζα αλνίμεη πιήξσο ην δξφκν γηα
ηελ ηξνθνδνζία ηεο Αηγχπηνπ κε ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan, κέζσ ηνπ
αγσγνχ East Mediterranean Gas (EMG).
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εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ αέξην κέζσ
ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ έσο ην 2012, σζηφζν έθηνηε δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, εμαηηίαο
επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο επί ηνπ αγσγνχ
απφ αθξαίεο ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ Βνξείνπ ηλά,
αιιά θαη ηεο κε επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ αεξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο
δήηεζεο.
Αδεηνδόηεζε ηεο ηνπνζεζίαο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ Dabaa
ηηο 8/4, ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ (Nuclear Power Plants Authority - NPPA) αλαθνίλσζε φηη ρνξεγήζεθε ζηε ζρεδηαδφκελε κνλάδα ππξεληθήο ελέξγεηαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ,
άδεηα φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα δεκηνπξγίαο ηεο (“site approval permit” –
SAP). Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο αλσηέξσ Αξρήο, θ. El
Wakil, ε ελ ιφγσ αδεηνδφηεζε απνηειεί έλα βήκα πνπ
πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο, θαη βαζίζηεθε ζε αμηνιφγεζε ηεο Αηγππηηαθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο
Ππξεληθήο Δλέξγεηαο θαη Αθηηλνβνιίαο (ENRRA) αλαθνξηθά κε ηνλ απαηηνχκελν ζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη ζε εθηίκεζε
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε δεκηνπξγία απηήο
ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Όπσο ζπκπιήξσζε ν θ. Al
Wakil, ε Γηεζλήο Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΗΑΔΑ)
έρεη θαη εθείλε απφ πιεπξάο ηεο εμεηάζεη ηηο ζρεηηθέο
εθζέζεηο ηεο ENRRA, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία
φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε ππξεληθή κνλάδα, φζν θαη κε
ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απηήο ζε φ,ηη αθνξά ξαδηελεξγέο αθηηλνβνιίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο, αιιά θαη κε ηηο ελδερφκελεο
αξλεηηθέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.α.).
Θπκίδνπκε φηη ε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ππξεληθέο πεγέο ζηελ πεξηνρή Dabaa ζα δηαζέηεη δπλακηθφηεηα 4.800 MW, ελψ ε θαηαζθεπή ηεο ζα πινπνηεζεί
απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom, εθηηκάηαη πσο
ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2020 θαη ζα νινθιεξσζεί πξνο
ην 2029. Πνζνζηφ 85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κέζσ δηκεξνχο δαλείνπ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αίγππην, κε επλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο, χςνπο $25
δηζ.
Ο όκηινο Siemens Gamesa επηιέγεη ηελ θνηλνπξαμία
Elsewedy-Marubeni γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 1ε θάζεο
αηνιηθνύ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή Ras Gharib
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν θιαδηθφο Σχπνο, ν γεξκαλνηζπαληθφο φκηινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Siemens-Gamesa επέιεμε ηελ θνηλνπξαμία ηνπ αηγππηηαθνχ
νκίινπ Elsewedy Electric θαη ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ
Marubeni Corporation πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη
ηελ πξψηε θάζε αηνιηθνχ πάξθνπ πνπ απηφο έρεη αλαιάβεη, ζηελ πεξηνρή Ras Gharib, ζηνλ Κφιπν νπέδ, επί ηε
βάζεη ζρήκαηνο “Build-Own-Operate” (BOO). Καηά ηα
δεκνζηεχκαηα, ε αλσηέξσ θνηλνπξαμία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ

ΔΛΙΓΑ 17

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θπξίσο κέζσ ηαπσληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA). Σα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζεκείσζαλ πσο δελ έρεη αθφκε
πξνζδηνξηζηεί ε ηηκή ζηελ νπνία ζα δηαηίζεηαη ε παξαγφκελε απφ ην ελ ιφγσ project ελέξγεηα ζηελ αηγππηηαθή
θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC).
Δμαγνξά ηεο Kuwait Energy από ηνλ θηλεδηθό όκηιν
United Energy Group
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ κε ηελ εμαγνξά ηνπ θνπβετηηαλνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Kuwait Energy PLC απφ ηνλ κεγάιν θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηιν, κε έδξα ην Υνλγθ Κνλγθ,
United Energy Group (UEG), έλαληη αληηηίκνπ πεξίπνπ
$650 εθαη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ζρεηηθή ζπκθσλία
κεηαμχ ησλ δχν νκίισλ είρε επηηεπρζεί ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ παξειζφληνο έηνπο, ελψ νξηζηηθνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ. Σν αηγππηηαθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά αηηηνινγείηαη
εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Kuwait Energy δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζηελ Αίγππην, φπνπ δηαζέηεη ηέζζεξηο άδεηεο
έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ζηηο πεξηνρέο
East Ras Qattara, Abu Sennan, Borg El Arab θαη Αλαηνιηθήο Δξήκνπ. Ζ κέζε εκεξήζηα παξαγσγή απφ ηα θνηηάζκαηα ηεο Kuwait Energy ζηελ Αίγππην αλεξρφηαλ ην
2017 ζε πεξίπνπ 15.000 βαξέιηα ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 55% ηεο παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηαζκάησλ πνπ εθκεηαιιεχεηαη. εκεηψλεηαη φηη ε Kuwait Energy δξαζηεξηνπνηείηαη, πέξαλ ηεο Αηγχπηνπ, θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο, φπσο ε Τεκέλε, ην Ηξάθ θαη ην Οκάλ. Δπηπιένλ
επηζεκαίλεηαη φηη λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ θηλεδηθνχ νκίινπ θαηά ηελ σο άλσ εμαγνξά ήηαλ ην δηεζλνχο θήκεο
αηγππηηαθφ δηθεγνξηθφ γξαθείν Shalakany Law Firm.
Πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύνπ θ/α ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο
18/4 ππεγξάθε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ
θπζηθνχ αεξίνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Καΐξνπ
(Cairo Gas Company) θαη ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο
πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban Development – ACUD), παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ
θ. El-Molla, κε αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχνπ
θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζπλνηθία ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ
ζηε λέα πξσηεχνπζα. Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο
ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηνλ εθνδηαζκφ
ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ κε θπζηθφ αέξην, εθηηκάηαη
ζε EGP31,5 εθαη. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ.
El-Molla, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ κεξηκλά ψζηε λα
επηζπεπζζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ φισλ
ησλ ππφ θαηαζθεπή λέσλ πφιεσλ θαη ησλ ινηπψλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ην αηγππηηαθφ
θξάηνο κε θπζηθφ αέξην. εκεηψλεηαη φηη ε έθηαζε ηεο
ζπλνηθίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ζηε λέα δηνηθεηηθή
πξσηεχνπζα αλέξρεηαη ζε 153 feddans (1 feddan = 4.200
ηεηξ. κέηξα).
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Λήςε δεύηεξεο θεηηλήο θόξησζεο ηξαθηλνύ αξγνύ
πεηξειαίνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ζηα κέζα
Απξηιίνπ ε Αίγππηνο παξέιαβε ηε δεχηεξε θεηηλή θφξησζε ηξαθηλνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε
θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC) αλαλέσζε γηα ηξίηε
ζπλερή ρξνληά ηε ζχκβαζή ηεο κε ηελ ηξαθηλή θξαηηθή
εηαηξεία εμαγσγψλ πεηξειαίνπ (SOMO), πνπ πξνβιέπεη
ηελ πξνκήζεηα 12 εθαη. βαξειηψλ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ
ην Ηξάθ ζε εηήζηα βάζε, ζε 6 θνξηψζεηο, κεγέζνπο 2
εθαη. βαξειηψλ εθάζηε. εκεηψλεηαη φηη νη δχν ρψξεο
ζπκθψλεζαλ αξρηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ηελ εηζαγσγή ηξαθηλνχ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ Αίγππην γηα θάιπςε ησλ θελψλ ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο, ελψ νη ζρεηηθέο παξαδφζεηο μεθίλεζαλ γηα πξψηε θνξά ην Μάην
2017.
ηα 6,9 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή
θπζηθνύ αεξίνπ
χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ έρεη απμεζεί ζε 6,9 δηζ.
θ.π., έλαληη 6,6 δηζ. θ.π. θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο
ηνπ 2018, θαηφπηλ ηεο ζχλδεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ κε
ην εζληθφ δίθηπν, θπξίσο δε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, θαζψο θαη ησλ θνηηαζκάησλ Nooros θαη Γπηηθνχ Γέιηα (βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο), πνπ επέθεξαλ
αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά πεξίπνπ 300
εθαη. θ.π. Καηά ηελ EGAS, θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί
ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ
7,5 δηζ. θ.π. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20).
χκθσλα κε ηελ EGAS, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη απφ ηελ
θπβέξλεζε θαη‟ αξράο ζηε δηαζθάιηζε ηεο θάιπςεο
ησλ αλαγθψλ ζε θπζηθφ αέξην εθείλσλ ησλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν αέξην,
φπσο ε ειεθηξνπαξαγσγή, ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη
ηδησηηθή θαηαλάισζε ζε επίπεδν θαηνηθηψλ. Παξάιιεια, ε Αίγππηνο εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο πεηξνρεκηθήο ηεο
βηνκεραλίαο, ελψ εξγάδεηαη επίζεο κεζνδηθά κε ζθνπφ
ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο εληζρπκέλεο εγρψξηαο
παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ.
Παξεκπηπηφλησο, φπσο έρεη αλαθέξεη ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ ζθνπεχεη
λα ζπλδέζεη άκεζα ηξία λέα θξέαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο Shorouk κε ην θνίηαζκα Zohr, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ηειεπηαίνπ. χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ε ΔΝΗ πξφθεηηαη λα νινθιεξψζεη εληφο ηνπ Απξηιίνπ ηε δηάλνημε ηνπ 15νπ θξέαηνο ζην θνίηαζκα Zohr,
ελψ ππνινγίδεηαη φηη έσο ην ηέινο Μαΐνπ ν αξηζκφο ησλ
θξεάησλ ηνπ Zohr πνπ παξάγνπλ θπζηθφ αέξην θαη είλαη
ζπλδεδεκέλα κε ην εζληθφ δίθηπν ζα αλέξρνληαη ζε 11.
Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ε ΔΝΗ έρεη μεθηλήζεη ηελ θαηαζθεπή ηεο έβδνκεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, εκεξήζηαο δπλακηθφηεηαο 400 εθαη. θ.π.
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Σνλ Ινύλην αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λέν κεγάιν δηπιηζηήξην ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
Όπσο αλαθνίλσζε ζρεηηθά ν κεγάινο αηγππηηαθφο επελδπηηθφο φκηινο Qalaa Holdings, ην κεγάιν δηπιηζηήξην,
επελδπηηθήο αμίαο $4,3 δηζ., πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ
πεξηνρή Mostorod ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
(πεξηθέξεηα Qalyubia), ππφ ηελ επσλπκία Egyptian Refining Company, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ πξνζερή Ηνχλην, «ηξέρνληαο» ζην
60% ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δπλακηθφηεηαο, ελψ ηνλ πξνζερή επηέκβξην εθηηκάηαη πσο ε παξαγσγή ηνπ δηπιηζηεξίνπ ζα έρεη θζάζεη ζε επίπεδα πιήξνπο δπλακηθφηεηαο, ήηνη 4,7 εθαη. ηφλσλ ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηα
αλαθνηλσζέληα, ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία νη δνθηκαζηηθνί έιεγρνη ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ελψ ην δηπιηζηήξην έρεη
ήδε πξνκεζεχζεη ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ
(EGPC) κε πεξίπνπ 100.000 ηφλνπο πεηξειατθψλ πξντφλησλ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν. χκθσλα κε ηελ
Qalaa Holdings, ην λέν δηπιηζηήξην ζα θαιχπηεη πεξίπνπ
ην 14% ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ ζε πγξά θαχζηκα, ελψ
ζα δηαζέηεη ηελ παξαγσγή ηνπ εμ νινθιήξνπ ζηελ
EGPC, κε βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία απφζβεζεο 25εηνχο
δηάξθεηαο, ζε δηεζλείο ηηκέο.
εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, κεγάιν
ζπγθξφηεκα δηπιηζηεξίσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ πεηξειαίνπ (βελδίλεο πςειψλ νθηαλίσλ, ληίδει,
βνπηαλίνπ) πινπνηείηαη απφ ηνπο αηγππηηαθνχο νκίινπο
Enppi θαη Petrojet, κε ηε ζπλεξγαζία θαη δηεζλψλ νκίισλ, ζηελ πεξηνρή Assiut, ζηελ Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $2,3 δηζ.
ε πηώζε ε παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ από ηα θνηηάζκαηα ηεο Shell
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν θιαδηθφο Σχπνο κε βάζε ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ε
εκεξήζηα παξαγσγή αεξίνπ απφ ηα θνηηάζκαηα ηνπ νκίινπ Royal Dutch Shell ζηηο πεξηνρέο Rashid θαη Burullus ζην Γπηηθφ Γέιηα εκθάληζε πεξαηηέξσ κείσζε
ηνλ Απξίιην, πέθηνληαο ζην επίπεδν ησλ 240 εθαη. θ.π.,
απφ ηα 250 εθαη. θ.π. ην Μάξηην, σο απνηέιεζκα ηεο
ζπλερηδφκελεο θζίλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε
Shell ζρεδηάδεη σο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο λα ζπλδέζεη ηελ παξαγσγή αεξίνπ απφ ηελ
πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηεο λέαο θάζεο “9B” ηνπ ππεξάθηηνπ θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή Burullus ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, πνπ αλέξρεηαη ζε 100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο,
κε ηα θνηηάζκαηα Burullus θαη Rashid, ηζνζθειίδνληαο
ελ κέξεη ηε θζίλνπζα παξαγσγηθφηεηα ησλ αλσηέξσ
δχν θνηηαζκάησλ θαη αλεβάδνληάο ηελ ζηα 350 εθαη.
θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο.
Καηάινγνο 150 αηγππηηαθώλ νκίισλ πνπ ζα εξγαζηνύλ ππεξγνιαβηθά ζηελ θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο
κνλάδαο ζηελ Dabaa
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ,
ε Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ (Nuclear Power Plants Authority - NPPA) έρεη εθπνλήζεη θαηάινγν 150 αηγππηηαθψλ νκίισλ, νη νπνίνη ζα
κπνξέζνπλ, σο εμνπζηνδνηεκέλνη, λα εξγαζηνχλ
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ππεξγνιαβηθά θαη λα πξνκεζεχζνπλ κε εμαξηήκαηα θαη
εμνπιηζκφ ηελ ππφ δεκηνπξγία ππξεληθή κνλάδα ζηελ
Dabaa, έξγν πνπ ζα πινπνηήζεη ν ξσζηθφο θξαηηθφο
φκηινο Rosatom. Μεηαμχ ησλ σο άλσ αηγππηηαθψλ νκίισλ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, νη
φκηινη Hassan Allam Holding, Orascom Construction,
Elsewedy Electric, Petrojet, Ezz Steel, Egyptian Steel,
Garhy Steel, Ashry Steel, Arab Contractors, Concorde
Engineering & Contracting, Egyptian Contracting, θαζψο
θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο
Οδψλ & Γεθπξψλ (General Authority for Roads, Bridges
& Land Transport). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ αηγππηηαθνί φκηινη ζα εξγαζηνχλ
ππεξγνιαβηθά ζηελ ππφ δεκηνπξγία ππξεληθή κνλάδα,
αλαιακβάλνληαο κηθξφηεξα ππνέξγα ή πξνκήζεηεο απφ
ηε ζπγαηξηθή ηεο Rosatom, Atomstroyexport. Ζ αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ αληηδξαζηήξα ηεο Dabaa ζα θπκαίλεηαη ζε κεηαμχ 20% θαη 25% θαη
πξφθεηηαη λα απμεζεί ζην επίπεδν ηνπ 35% πεξίπνπ θαηά
ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ έξγνπ, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν. χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθή δήισζε
αμησκαηνχρνπ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη αηγππηηαθνί φκηινη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζα απαιιάζζνληαη
απφ ηεισλεηαθέο επηβαξχλζεηο θαη ΦΠΑ επί ζπλαιιαγψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Σέινο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πέληε θνηλνπξαμίεο εγρψξησλ θαη μέλσλ εηαηξεηψλ έρνπλ ππνβάιεη
ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο αλαηεζεί έξγν θαηαζθεπήο ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο Dabaa απφ ηελ εηζδνρή πδάησλ. ηα νλφκαηα εηαηξεηψλ πνπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο φηη κεηέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ θνηλνπξαμίεο
πεξηιακβάλνληαη απηά ησλ Orascom Construction, Arab
Contractors, Bachy Soletanche Limited, Petrojet, APCC,
Hassan Allam θαη German Power.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Αηγππηηαθέο αλαθνξέο ζε εκπνξηθή ζπκθσλία κε
Βξεηαλία, ελ όςεη ελδερόκελνπ “Brexit”
Ππθλψλνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα νη αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ηδηαίηεξα δε ηνπ θξαηηθνχ
εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ ΜΔΝΑ, ζηηο πξννπηηθέο
πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Βξεηαλίαο,
εθ‟ φζνλ ηειηθψο πξαγκαηνπνηεζεί ε απνρψξεζε ηεο
δεχηεξεο απφ ηελ Δ.Δ. (“Brexit”). χκθσλα κε ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ε Αίγππηνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ ηε Βξεηαλία γηα ηε ζχλαςε δηκεξνχο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ θαηά ηελ πεξίπησζε απνρψξεζήο ηεο απφ ηελ Δ.Δ., ψζηε λα κελ δηαηαξαρζνχλ νη
εθαηέξσζελ εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ξνέο. Καηά ηελ
αηγππηηαθή νπηηθή, ε «έμνδνο» απφ ηελ Δ.Δ. πξφθεηηαη
λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε βξεηαληθή αγνξά, ηδηαίηεξα γηα επηιεγκέλεο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο πνπ απνηεινχλ νηθνλνκηθνχο θαη εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Βξεηαλίαο. Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη, νη αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ θζάλνπλ λα ηζρπξίδνληαη φηη ε απνρψξεζε ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ
Δ.Δ. ζα απαιιάμεη ην βξεηαληθφ εμσηεξηθφ εκπφξην απφ
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ηηο πξνζηαηεπηηθέο εκπνξηθέο πνιηηηθέο πνπ απηή εθαξκφδεη, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα αγξνηηθά πξντφληα, ππνλνψληαο φηη ε Αίγππηνο ζα κπνξνχζε λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηε Βξεηαλία κία εκπνξηθή ζπκθσλία επλντθφηεξε
ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.
Γηαηήξεζε ηεο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο
ιίξαο ηνλ Απξίιην 2019
Όπσο αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε βάζε
ην θαζεζηψο ηεο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο
ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, ην νπνίν θαζηεξψζεθε ην Γεθέκβξην 2018, απνθαζίζηεθε γηα ην κήλα Απξίιην 2019
ε δηαηήξεζε ηεο κεησκέλεο ηζνηηκίαο ησλ 16 ιηξψλ αλά
δνιιάξην γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κείσζε παξάιιεια ηελ θπκαηλφκελε
ηζνηηκία γηα ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ, ε νπνία
θαζνξίζηεθε ζηηο 17,4 ιίξεο αλά δνιιάξην γηα ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ 2019, δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο
ηζρπξήο ηάζεο αλαηίκεζεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ.
Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ απηνθηλήησλ ην Φεβξνπάξην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information CouncilAMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ
κεησκέλεο πεξαηηέξσ θαηά 5,2% ζε εηήζηα βάζε ην Φεβξνπάξην 2019, ζην επίπεδν ησλ 10.857 κνλάδσλ, έλαληη
11.454 κνλάδσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018. Δπίζεο,
νη πσιήζεηο νρεκάησλ ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο
εκθαλίζηεθαλ πεξαηηέξσ κεησκέλεο θαηά 5,3% έλαληη
ησλ 11.460 κνλάδσλ πνπ είραλ θαηαγξαθεί ηνλ Ηαλνπάξην 2019 θαη θαηά 45,2% έλαληη ησλ 19.804 κνλάδσλ ην
Γεθέκβξην 2018, ελ κέξεη εμαηηίαο εγρψξηαο θακπάληαο
θαηαλαισηψλ ππέξ ηεο απνρήο απφ αγνξέο λέσλ απηνθηλήησλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν “Let it Rust”, πνπ μεθίλεζε πξνο ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν Φεβξνπάξην
2019, νη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Η.Υ. κεηψζεθαλ θαηά 9% ζε εηήζηα βάζε ζηηο 6.980 κνλάδεο, ελψ νη
πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 4% ζηηο 1.304
κνλάδεο θαη εθείλεο θνξηεγψλ απμήζεθαλ επίζεο θαηά
3% ζηηο 2.573 κνλάδεο.
εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ «θακπάληα» γηα κπνυθνηάδ
ηεο αγνξάο λένπ απηνθηλήηνπ εληάζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ
έιεπζε ηνπ λένπ έηνπο, πνπ επέθεξε κελ ηελ εμάιεηςε
ησλ δαζκψλ φζνλ αθνξά ηα εηζαγφκελα απηνθίλεηα απφ
ρψξεο ηεο Δ.Δ., αιιά δελ ζπλνδεχηεθε σζηφζν απφ αλάινγεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ εηζαγφκελσλ
νρεκάησλ απφ ηνπο Αηγχπηηνπο εκπφξνπο.
Η Ληβύε απαγνξεύεη ηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθώλ
θξεκκπδηώλ
Όπσο αλέθεξε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, πξφζθαηα νη ιηβπθέο Αξρέο απαγφξεπζαλ ηηο εηζαγσγέο
θξεκκπδηψλ απφ ηελ Αίγππην, ιφγσ ηεο δηαπίζησζεο
πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε αλάινγε πξνζσξηλή απαγφξεπζε έρεη
πξνβεί απφ ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ θαη ην ζανπδαξαβηθφ
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Τδάησλ & Γεσξγίαο.
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Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
έρνπλ επαλεθθηλήζεη αληηζέησο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ θξεκκπδηψλ
πξνο ηελ Σνπξθία. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε Αίγππηνο
εμάγεη πεξίπνπ 200 έσο 250 ρηι. ηφλνπο θξεκκπδηψλ εηεζίσο, κε θχξηεο αγνξέο ηηο . Αξαβία, ηα ΖΑΔ, ηε Ρσζία, ην Οκάλ θαη ηελ Οιιαλδία.
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εηζαγσγέο ζηηαξηνχ, ήξε ηελ απαίηεζή ηεο γηα κεδεληθή
πεξηεθηηθφηεηα, επαλαθέξνληαο ην απνδεθηφ επίπεδν
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ εηζαγφκελσλ θνξηίσλ ζηνλ αλσηέξσ κχθεηα ζην δηεζλψο θαζηεξσκέλν 0,05%.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) αγφξαζε ζηηο 12/4
κέζσ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ 180.000 ηφλνπο ξνπκαληθνχ
θαη 60.000 ηφλνπο νπθξαληθνχ ζηηαξηνχ, πνζφηεηεο πνπ
Η Αίγππηνο θύξσζε ηε ζπκθσλία δεκηνπξγίαο αθξη- πξφθεηηαη λα παξαδνζνχλ θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 20/5
θαληθήο δώλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ
θαη 5/6 ηξέρνληνο έηνπο.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ζηηο 10/4 ν Αηγχπηηνο Πξέζβεο ζηελ Αληίο Ακπέκπα θ. «πλαγεξκόο» αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο
Khalek αλαθνίλσζε πσο ε Αίγππηνο θαηέζεζε επηζήκσο ζρεηηθά κε έιεπζε παξαζίηνπ «ιάθπγκα»
ην φξγαλν επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 14/4,
αθξηθαληθήο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ (“African ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο θήξπμε θαηάζηαζε
Continental Free-Trade Area” – AfCFTA), ε νπνία είρε «εθηάθηνπ αλάγθεο» εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ παξαζίππνγξαθεί ην Μάξηην ηνπ παξειζφληνο έηνπο ζηελ πξσ- ηνπ «ιάθπγκα» (“fall armyworm pest”) ζε θαιιηέξγεηεο
ηεχνπζα ηεο Ρνπάληα, Κηγθάιη. χκθσλα κε ηνλ θ. ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηηο λνηηφηεξεο πεξηνρέο ηεο Άλσ
Khalek, ε Αίγππηνο ήηαλ ην 18ν θξάηνο πνπ θαηέζεζε ην Αηγχπηνπ, ελψ εμέδσζε νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ
φξγαλν επηθχξσζεο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, ηελ νπνία ζηελ Άλσ Αίγππην γηα ηελ παξεκπφδηζε ηνπ ελ ιφγσ –
έρνπλ ππνγξάςεη ζπλνιηθά κέρξη ηψξα 50 απφ ηα 55 θξά- άθξσο θαηαζηξεπηηθνχ γηα ζεηξά θαιιηεξγεηψλ- παξαζίηε κέιε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο (ζ.ζ. αξρηθά ηελ είραλ ηνπ απφ ην λα ζπλερίζεη λα πξνζβάιιεη αηγππηηαθέο θαιππνγξάςεη 44), ελψ γηα λα ηεζεί απηή ζε ηζρχ ζα πξέπεη ιηέξγεηεο, πξνεξρφκελν θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ην
λα ηελ έρνπλ επηθπξψζεη –θαη θαηαζέζεη ηα ζρεηηθά γεηηνληθφ νπδάλ. Δπηπιένλ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
φξγαλα επηθχξσζεο- ζπλνιηθά 22 θξάηε. Όπσο ζεκείσ- Γεσξγίαο ελεκέξσζε φηη έρεη εθνδηαζηεί απφ ηε Γηεζλή
ζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα ε Γθάκπηα έγηλε Οξγάλσζε Σξνθίκσλ & Γεσξγίαο ησλ ΖΔ (FAO) κε φια
ε 22ε ρψξα πνπ θχξσζε ηε ζπκθσλία, ε νπνία εγθξίζεθε ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαζίαπφ ην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο.
ηνπ, ηφζν ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο (νδεγηψλ απνζήθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαιιηεξγεηψλ θαη εζνδεηψλ),
Οη αηγππηηαθέο Αξρέο αξρηθά απνξξίπηνπλ, ζηε ζπλέ- φζν θαη ζε επίπεδν πιηθψλ (ι.ρ. παγίδσλ). εκεηψλεηαη
ρεηα εγθξίλνπλ γαιιηθό θνξηίν ζηηαξηνύ
φηη, ζχκθσλα κε ηνλ εγρψξην Σχπν, ην ελ ιφγσ παξάζηΟ εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο 9/4 φηη νη ην, πνπ έρεη ηε κνξθή αξρηθά πξνλχκθεο (θάκπηαο) θαη
αξκφδηεο αηγππηηαθέο Αξρέο ζην ιηκάλη Safaga ζηελ Δξπ- ζηε ζπλέρεηα εληφκνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκε θαη
ζξά Θάιαζζα πξνρψξεζαλ ζηελ απφξξηςε θνξηίνπ κε- ηελ πιήξε «θαηάξξεπζε» θαιιηεξγεηψλ φπσο ην θαιαγέζνπο 63.000 ηφλσλ γαιιηθνχ ζηηαξηνχ, επί ηε βάζεη κπφθη, ην ξχδη, ε παηάηα, ε ηνκάηα, ηα ηεχηια, ηα ιαραληππεξβνιηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ παξαζίηνπ εξπζίβε. θά, ην βακβάθη, θαζψο θαη ζεηξάο 80 πεξίπνπ πξφζζεησλ
πγθεθξηκέλα, φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, θαιιηεξγεηψλ.
δηαπηζηψζεθε πεξηεθηηθφηεηα ζε σο άλσ παξάζηην ηεο
ηάμεσο ηνπ 0,1%, ελψ ην απνδεθηφ φξην ζηελ Αίγππην – πδεηήζεηο Αηγύπηηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο κε ανπθαη δηεζλψο- αλέξρεηαη ζε 0,05%. Σν πινίν πνπ κεηέθεξε δάξαβα νκόινγό ηνπ
ην γαιιηθφ ζηηάξη είρε θνξησζεί ζην ιηκέλα ηεο Γνπλ- χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηθέξθεο, ζηε Θάιαζζα ηεο Μάγρεο. Χζηφζν, ζηε ζπλέ- γχπηηνο Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Abu Steit ζπλαληήζεθε κε
ρεηα, ε εμέιημε ηεο ππφζεζεο έιαβε δηαθνξεηηθή ηξνπή, ην ανπδάξαβα νκφινγφ ηνπ θ. Al-Fadhly, ζην πιαίζην
αθνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ εκπιεθφκελσλ κε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίηελ παξάδνζε εηαηξεηψλ, ην θνξηίν επαλειέγρζεθε θαη αο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηαθηηδηαπηζηψζεθε ζηηο 13/4 φηη ε πξψηε εθηίκεζε ησλ επηπέ- θψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ άξζε εκπνδίσλ θαη
δσλ πεξηεθηηθφηεηαο ζε εξπζίβε ππήξμε ιαλζαζκέλε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην δηκεξέο εκπφξην αγξνηηφηη ε πξαγκαηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε εξπζίβε αλεξρφηαλ θψλ πξντφλησλ. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο πηέδεηαη απφ
ζε κφιηο 0,01%. Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηα ηε . Αξαβία, ε νπνία απνηειεί θνξπθαία μέλε αγνξά γηα
δεκνζηεχκαηα, επηηξάπεθε ηειηθψο ν εθηεισληζκφο ηνπ ηα αηγππηηαθά αγξνηηθά πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα βειελ ιφγσ θνξηίνπ γαιιηθνχ ζηηαξηνχ.
ηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εμαγφκελσλ
εκεηψλεηαη φηη ηνλ Αχγνπζην 2016 ε Αίγππηνο είρε επη- θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Θπκίδνπκε φηη θαηά ην ζρεηηθά
βάιεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθέο πξνδηαγξαθέο ζηηο εηζα- πξφζθαην παξειζφλ (ηειεπηαία δηεηία), ε . Αξαβία έρεη
γσγέο ζηηαξηνχ, επηδεηθλχνληαο κεδεληθή αλνρή ζε πεξη- απαγνξεχζεη ηηο εηζαγσγέο ζεηξάο αηγππηηαθψλ αγξνηηεθηηθφηεηα ηνπ παξαζίηνπ εξπζίβε, πιήηηνληαο ηφηε ζν- θψλ πξντφλησλ (κεηαμχ άιισλ, θξανπιψλ, πηπεξηψλ,
βαξά ηηο εμαγσγέο ησλ θχξησλ πξνκεζεπηψλ ηεο αηγππηη- guava, θξεκκπδηψλ θ.α.), ζπλήζσο επί ηε βάζεη εληνπηαθήο αγνξάο κε ζηηάξη, θπξίσο ηεο Ρσζίαο. ηε ζπλέρεηα, ζκνχ ζε απηά απαξάδεθηα πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάεληφο ηνπ επηεκβξίνπ 2016, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ησλ παξαζηηνθηφλσλ. Ζ ζανπδαξαβηθή πιεπξά έρεη σπηεδφκελε απφ ξσζηθή απαγφξεπζε εηζαγσγψλ αηγππηηα- ζηφζν ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνβεί ζε άξζε ησλ σο
θψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ είρε επηβιεζεί σο αληί- άλσ απαγνξεχζεσλ, θαηφπηλ ηεο ελίζρπζεο ησλ ειέγρσλ
πνηλα γηα ηνπο αηγππηηαθνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο
ζηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ αηγππηηαθήο
πιεπξάο θαη ηεο ζπλαθνχο βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο
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αζθάιεηαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ.
Καηά ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν Τπνπξγνί
ζπκθψλεζαλ θαη‟ αξράο ηελ εθαηέξσζελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη πνηλψλ πνπ ζα θζάλνπλ έσο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε εμαγσγείο πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, πξνρσξψληαο ζε εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο δηεζλείο θπηνυγεηνλνκηθέο (ή θηεληαηξηθέο) πξνδηαγξαθέο,
ελψ επίζεο ζπκθψλεζαλ ζηελ επέθηαζε ηεο δηκεξνχο
γεσξγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηνλ ππνθιάδν κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε
ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ
Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ησλ δχν ρσξψλ, ε ζανπδαξαβηθή
πιεπξά πξνρψξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν,
ζε άξζε πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ θξεκκπδηψλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία είρε επηβιεζεί ζηηο 17/1,
επί ηε βάζεη πξφζθαηνπ εληνπηζκνχ απαξάδεθηα πςειψλ
επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ.
πκθσλία γηα ηεξκαηηζκό δηαθνξάο γεξκαληθνύ νκίινπ BMW κε ηα ηεισλεία
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο, θ.
Negm, πνιχ πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ηεισλεηαθή ππεξεζία έθζαζε ζε ζπκθσλία κε ηε κεγάιε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία BMW, πξνο δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ηεο
κε ηα αηγππηηαθά ηεισλεία, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην χςνο
δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη δηαθσλίεο σο
πξνο απνηηκήζεηο ηεο αμίαο (customs valuation) εηζαγφκελσλ νρεκάησλ ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο ζηε ρψξα.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν θ. Negm, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο, ε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία ζα πξνζδηνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ νρεκάησλ πνπ εμάγεη
ζηελ Αίγππην, κε βάζε ηηκνθαηάινγν πνπ ζα δνζεί θαη
ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο απφ ηα αηγππηηαθά ηεισλεία. Δπηπιένλ, φπσο επηζήκαλε κε θαηνλνκαδφκελε θπβεξλεηηθή πεγή, ν κεγάινο γεξκαληθφο φκηινο,
ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπκβηβαζηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ
κε ηα αηγππηηαθά ηεισλεία, πξφθεηηαη λα θαηαβάιεη ζπλνιηθφ πνζφλ χςνπο EGP55 εθαη., ελψ ελδηαθέξεηαη εμάιινπ λα πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο ζηελ Αίγππην, ηελ
νπνία βιέπεη σο «πχιε εηζφδνπ» γηα ηα νρήκαηά ηνπ
πξνο ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο.
Πξννπηηθέο αηγππηηαθήο παξαγσγήο βάκβαθνο ηελ
πεξίνδν 2019/20
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην Κάηξν (USDAFAS, Cairo Office), ε αηγππηηαθή παξαγσγή βάκβαθνο
ζηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 2019/20 εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 31% θαη ζα αλέιζεη ζε
337.000 δέκαηα, έλαληη επηπέδνπ παξαγσγήο 489.000
δεκάησλ ηελ πεξηφδνπ 2018/19. Καηά ην ακεξηθαληθφ
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ βάκβαθνο ζα κεησζεί επίζεο θαηά
31% ζηα 97.000 εθηάξηα (230.952 feddans, 1 feddan =
4.200 ηεηξ. κέηξα) θαηά ηελ πξνζερή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (2019/20), έλαληη 141.000 εθηαξίσλ (336.000 feddans) ηελ πεξίνδν 2018/19.
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Σν ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο απνδίδεη ηελ νμεία
πηψζε πνπ αλακέλεη ζηηο εθηάζεηο βακβαθνθαιιηεξγεηψλ ηελ πεξίνδν 2019/20 αθ‟ ελφο ζην ρακειφ επίπεδν
ηηκψλ ην 2018 θαη αθ‟ εηέξνπ ζε πιεφλαζκα πνπ ζεκεηψζεθε πέξζη ζην εγρψξην ηζνδχγην βάκβαθνο, ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζην έηνο 2019, πεξηνξίδνληαο ηηο
αλάγθεο παξαγσγήο πξφζζεησλ πνζνηήησλ βάκβαθνο.
Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο, ζχκθσλα κε ηηο ακεξηθαληθέο πξνβιέςεηο, θαηά ηελ πεξίνδν 2019/20 αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά 24%, ζηα 220.000 δέκαηα,
ελψ νη εηζαγσγέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ειαθξψο,
θαηά 2%, ζην επίπεδν ησλ 510.000 δεκάησλ.
Σέινο, φπσο ζεκείσζε παξάγνληαο ηεο αηγππηηαθήο
έλσζεο εμαγσγέσλ βάκβαθνο, νη ηηκέο ηνπ βάκβαθνο
αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ζην επίπεδν ησλ EGP2.700 αλά θαληάξη,
έλαληη EGP2.400 αλά θαληάξη πέξζη.
Υξνληθή επέθηαζε ηζρύνο εμαγσγηθώλ δαζκώλ ζηα
αθαηέξγαζηα δέξκαηα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εμέδσζε δηάηαγκα
δηα ηνπ νπνίνπ παξαηείλεηαη θαηά έλα έηνο ε ηζρχο ησλ
δαζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζησλ
δεξκάησλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο 2/5. Σν ελ ιφγσ δηάηαγκα νξίδεη ην επίπεδν ησλ δαζκψλ ζε EGP250 αλά
ηεκάρην γηα εμαγφκελα δέξκαηα βνπβαιηνχ, ζε EGP7,5150 αλά ηεκάρην γηα δέξκαηα πξνβάησλ θαη θαηζηθηψλ
θαη ζε EGP150 αλά ηεκάρην γηα δέξκαηα θακήιαο.
Γηάηαγκα επηβνιήο πξνζσξηλώλ δαζκώλ ζηνλ εηζαγόκελν ράιπβα νπιηζκνύ
ηηο 15 Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή επίζεκε εθεκεξίδα δεκνζίεπζε δηάηαγκα (ππ‟ αξηζ. 346/2019) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ (ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη σο
«πξνζσξηλά κέηξα δηαζθάιηζεο»), γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο
(reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 &
7214), θαζψο θαη ζηα εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ.
7207). Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζρεηηθά
πσο ηα αλσηέξσ κέηξα ζα ηζρχζνπλ έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ νη αηγππηηαθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ αθ‟ ελφο νη ζεκεξηλέο
εηζαγσγέο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζε ηηκέο dumping θαη αθ‟ εηέξνπ εάλ νη αζξφεο εηζαγσγέο δεκηψλνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο. Σν ζρεηηθφ δηάηαγκα επηβάιεη επίδαζκν χςνπο 25%
(επί ηεο αμίαο CIF) φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο ράιπβα
νπιηζκνχ, θαζψο θαη θιηκαθσηφ επίδαζκν πνπ θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 15% (επί ηεο αμίαο CIF) αληηζηξφθσο
αλάινγν σο πξνο ηελ ηηκή αλά ηφλν, φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, αληίζηνηρα.
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θίλεζε απηή απφ ην
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο έγηλε κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο απφ αζέκηην αληαγσληζκφ απφ ην εμσηεξηθφ.
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Δπηζεκάλζεθε πεξαηηέξσ φηη, θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα νη εγρψξηνη παξαγσγνί ράιπβα πίεδαλ ηελ θπβέξλεζε
λα ιάβεη κέηξα θαηά ησλ εηζαγσγψλ (βι. θαη ακέζσο
θαησηέξσ ζρεηηθφ άξζξν), θαζψο ππάξρεη δηεζλήο ππεξπξνζθνξά ραιπβνπξγηθψλ, σο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ
δαζκψλ επί ησλ εηζαγσγψλ ράιπβα πνπ έρεη πηνζεηήζεη
απφ πέξζη ε ακεξηθαληθή Γηνίθεζε. χκθσλα κε ην θείκελν ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, ηα έζνδα απφ ηνπο ελ
ιφγσ πξνζσξηλνχο δαζκνχο ζα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην θξαηηθφ Σακείν Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ (EDF) ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE).
Απφ επξσπατθήο πιεπξάο, επεηδή αθνξά ρψξεο φπσο ε
Διιάδα, ην ζέκα παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γηπισκαηηθή
Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. ζην Κάηξν.
Γεκνζηεύκαηα πεξί επηπινθώλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
ε επηβνιή πξνζσξηλώλ δαζκώλ ζε εηζαγόκελα ραιπβνπξγηθά πξντόληα, θαζώο θαη πεξί εμαηξέζεσλ εγρώξησλ βηνκεραληώλ
χκθσλα κε έγθπξα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019 ηεο
15εο Απξηιίνπ, ε επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ
εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα πξνθιήζεθε απφ
θαηαγγειία ηξηψλ εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ (Ezz Steel,
Suez Steel θαη Al-Marakby Steel) αλαθνξηθά κε παξαηεξεζείζα ξαγδαία αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ράιπβα απφ ην
εμσηεξηθφ, ζε ηηκέο ζεκαληηθά θαηψηεξεο –κε δηαθνξά
ηεο ηάμεσο ησλ $80 αλά ηφλν- ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο. χκθσλα κε ηελ θαηαγγειία ησλ ηξηψλ σο άλσ αηγππηηαθψλ
ραιπβνπξγηψλ, νη αζξφεο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ
έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζπζζψξεπζε πςειψλ απνζεκάησλ
εγρσξίσο παξαγφκελσλ, αδηάζεησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηεο ηάμεσο ησλ 500.000 ηφλσλ πεξίπνπ. Οη ηξεηο
ραιπβνπξγίεο θαηέζεζαλ ηαπηφρξνλα αίηεκα ζην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα ηε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο, δηα ηεο επηβνιήο πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα. Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εηδνπνίεζε ζηηο 2/4
ηελ αξκφδηα γηα ηα κέηξα δηαζθάιηζεο (“Committee on
Safeguards”) επηηξνπή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) φηη είρε εθθηλήζεη ηε δηεμαγσγή
έξεπλαο γηα ηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, θαζψο θαη ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, θαηαζθεπαζηηθψλ - δνκηθψλ ρξήζεσλ.
Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πηνζέηεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο, ελψ ηθαλνπνίεζε κελ ηηο απαηηήζεηο
ησλ ραιπβνπξγηψλ πνπ αξρηθά δηακαξηπξήζεθαλ πξνο
ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη νξηζκέλσλ αθφκε
κε ζπλαθή πξνο απηέο παξαγσγή, εθηηκάηαη φηη επέδξαζε
αξλεηηθά ζε ζεηξά άιισλ εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ, θπξίσο δε εθείλσλ νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο
εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή
ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα νπιηζκνχ.
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Έηζη, άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ εγρψξηνπ ραιπβνπξγηθνχ θιάδνπ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν
θαηεγνξηψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα, βαζηζκέλε ζηελ αληίιεςε
φηη, ελψ ε επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηνλ ηειεηνπνηεκέλν ράιπβα νπιηζκνχ (“steel rebars”) απνηειεί ζσζηή
θαη ελδεδεηγκέλε θίλεζε απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ε επηβνιή αληίζηνηρσλ δαζκψλ ζηα εκηηειή
πξντφληα (“iron / steel billets”) είλαη ιαλζαζκέλε, δεδνκέλνπ φηη ε εγρψξηα παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ δελ επαξθεί γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο, ήηνη ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ. Δπηπιένλ, απφ
ηελ πιεπξά ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο επηζεκάλζεθε φηη ε επηβνιή δαζκψλ ζηελ πξψηε χιε,
δειαδή ζηνλ εκηθαηεξγαζκέλν ζίδεξν & ράιπβα, νπζηαζηηθά απμάλεη δξακαηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, δεκηνπξγψληαο δεκίεο ζηνλ εγρψξην ραιπβνπξγηθφ θιάδν. χκθσλα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ζηγφκελσλ κνλάδσλ, ε επηβνιή ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ είρε σο άκεζν αληίθηππν ηελ απφηνκε άλνδν ησλ
ηηκψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά ράιπβα νπιηζκνχ, απφ ην
επίπεδν ησλ EGP1.150 ζε εθείλν ησλ EGP1.450 ($84,7
κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) αλά ηφλν.
Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην κεξίδην αγνξάο ησλ -22
ηνλ αξηζκφ- εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ πνπ εζίγεζαλ απφ
ηελ επηβνιή ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ θπκαίλεηαη ζε
κεηαμχ ηνπ 20% θαη ηνπ 25%, ελψ ε ζπλνιηθή ηνπο παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαιχπηεη πεξί ην 55% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη ζηγφκελεο ραιπβνπξγίεο έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαζέζνπλ θαηαγγειία θαη αίηεκα γηα αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ, εληφο πεξηφδνπ 35 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, ήηνη έσο ην ηέινο
Μαΐνπ.
Πάλησο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο 23/4 –
βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο εθπξνζψπνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI)- φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαηφπηλ
πηέζεσλ πνπ δέρζεθε απφ εθπξνζψπνπο ηεο εγρψξηαο
ραιπβνπξγίαο, απάιιαμε ηνπο Αηγχπηηνπο παξαγσγνχο
ζπξκάησλ θαη θαξθηψλ απφ ράιπβα απφ ηνπο πξνζσξηλνχο δαζκνχο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ζηα εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο έρεη ήδε απνζηείιεη ζρεηηθή εγθχθιην ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δηεπθξηλίδνληαο φηη ν ράιπβαο νπιηζκνχ πνπ εηζάγεηαη κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ζηελ Αίγππην ζα εμαηξείηαη απφ ηελ επηβνιή ησλ
αλσηέξσ δαζκψλ.

ΑΠΡΙΛΙΟ

2019

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Νέα λνκνζεζία δξνκνινγεί ηελ εμαγσγή νξπθηώλ από
καύξε νξπθηή άκκν
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, πξφζθαηα δεκνζηεχζεθε λέα λνκνζεζία (Ν. 8/2019)
ε νπνία εμνπζηνδνηεί ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ θαη
ΑΠΔ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο θξαηηθήο Αξρήο
Ππξεληθψλ Τιηθψλ (“Nuclear Material Authority”), θαζψο θαη ηνπ εγρψξηνπ νκίινπ Egyptian Black Sand Company (EBSC), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ,
πξνθεηκέλνπ λα εμάγνληαη νξπθηέο χιεο απφ καχξε νξπθηή άκκν. Δπηζεκαίλεηαη ζρεηηθά φηη, φπσο είραλ αλαθέξεη νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ν
σο άλσ αηγππηηαθφο θξαηηθφο φκηινο (ESBC) έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε έλαλ θηλεδηθφ θαη έλαλ απζηξαιηαλφ φκηιν, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εμνπιηζκφ
κνλάδσλ πεξηζπιινγήο θαη δηαρσξηζκνχ καχξεο νξπθηήο άκκνπ, θαζψο θαη νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ
νξπθηψλ θαη ηδεκάησλ απφ απηήλ, θπξίσο ζε πεξηνρέο
ηεο βφξεηαο Αηγχπηνπ, ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, φπνπ εληνπίδνληαη ηα θνηηάζκαηα καχξεο άκκνπ.

ΔΛΙΓΑ 23

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νκίινπ MEG. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, «ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο IFC ζα βνεζήζεη ηε MEG λα εληζρχζεη ηελ
παξαγσγή ηεο γπάιηλσλ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ εηαηξείεο ησλ βηνκεραληψλ πνηψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ».
εκεηψλεηαη παξεκπηπηφλησο φηη, ε IFC αλαθνίλσζε
ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηελ εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο δηεηνχο
δηάξθεηαο γηα ηε ζηήξημε ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζε
θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην, ζε ζπλεξγαζία κε ηα εγρψξηα ηδησηηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο
Pharos Holding κε ηίηιν “Pride Capital /
Startupbootcamp’s Fintech Cairo” θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Καΐξνπ κε ηίηιν “Venture Lab”.
Η πεξηθέξεηα Δξπζξάο Θάιαζζαο απαγνξεύεη ηηο
πιαζηηθέο ζαθνύιεο
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θπβεξλήηεο ηεο αηγππηηαθήο πεξηθέξεηαο
Δξπζξάο Θάιαζζαο θ. Abdallah απνθάζηζε ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κίαο ρξήζεο απφ ηνλ εξρφκελν Ηνχλην, κε
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο άγξηαο
δσήο, ηεο ζαιάζζηαο δσήο θαη ησλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε θίλδπλν εμαθάληζεο. Γηα ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα εθδνζεί, πξφθεηηαη λα απαγνξεπζεί ε ρξήζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ ζε θαηαζηήκαηα
ηξνθίκσλ, ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα θαη θαξκαθεία,
ελψ επίζεο αλακέλεηαη λα δηαθνπεί ε αδεηνδφηεζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ γηα λα παξάγνπλ πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζηελ πεξηθέξεηα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ
απφθαζε ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηε ρξεκαηνδνηνχκελε
απφ ηελ Δ.Δ. πξσηνβνπιία κε ηίηιν “Enough Plastic
Bags”, ε νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην αηγππηηαθφ
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη
απνζθνπεί ζηε ζηαδηαθή κείσζε θαη εμάιεηςε ηεο εμάξηεζεο ηεο Αηγχπηνπ απφ ηε ρξήζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ,
ιφγσ ησλ ζνβαξψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απηήο ζην
πεξηβάιινλ.

Αηγππηην-γεξκαληθή θνηλνπξαμία γηα δεκηνπξγία κνλάδαο ιηπαζκάησλ
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, πνιχ
πξφζθαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ν αηγππηηαθφο
φκηινο El-Nasr Company for Intermediate Chemicals
(NCIC), ν νπνίνο είλαη ζπγαηξηθφο ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ National Service Projects Organization, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε ζχκβαζε κε
ην κεγάιν γεξκαληθφ φκηιν ThyssenKrupp AG, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ
ζα πεξηιακβάλεη έμη ζπλνιηθά κνλάδεο παξαγσγήο αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna, ζηνλ
Κφιπν νπέδ. Σν λέν ελ ιφγσ βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα
εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο αλάπηπμεο επξχηεξνπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή θσζθνξηθψλ
θαη ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna,
κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνο αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ, ηελ θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη Αηγππηην-ιεπθνξσζηθή ζπκπαξαγσγή ζηιό απνζήηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε μέλεο αγνξέο.
θεπζεο ζηηεξώλ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 2 ΑπξηΥξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία ύςνπο $100 εθαη. κεηαμύ ιίνπ ν αηγππηηαθφο βηνκεραληθφο φκηινο Helwan MachinIFC θαη Middle East Glass Manufacturing Co.
ery & Equipment Company, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαΌπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο θνχ ηξαηνχ, θαη ν ιεπθνξσζηθφο φκηινο Selenergo
Απξηιίνπ ε International Finance Corporation (IFC) ηνπ CJSC ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζπκπανκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ππέγξαςε πξσηφθνι- ξαγσγή ζηιφ απνζήθεπζεο ζηηεξψλ ζηελ Αίγππην. ηελ
ιν ζπλεξγαζίαο, αμίαο $100 εθαη. κε ην κεγάιν αηγππηηα- ηειεηή ππνγξαθήο παξέζηεζαλ, απφ αηγππηηαθήο πιεπθφ βηνκεραληθφ φκηιν Middle East Glass Manufacturing ξάο νη Τπνπξγνί ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar
Co. (MEG). Με βάζε ην αλσηέξσ πξσηφθνιιν, ε IFC θαη Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ελψ απφ πιεπξάο Λεπθνξσπξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θεθαιαηαθή επέθηαζε ζίαο, ν Πξέζβεο ηεο ρψξαο ζην Κάηξν, θ. Rachkov. Καηά
ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ππν- ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ κλεκφλην εκπίπηεη
δνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ ηνπ κνλά- ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθήο Παξαγσδσλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ, πξφζζεησλ ζέζεσλ γήο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε νκίινπο ηνπ εμσηεξηεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε IFC πξφθεηηαη λα παξάζρεη ζπκ- θνχ, κε ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αηγππηηαθφ φκηιν κε ζθνπφ αο απφ απηνχο ζηηο αηγππηηαθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ επηιεγκέλσλ θιάδσλ.
ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο ησλ εηζξνψλ ηεο
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Νένη θαλνληζκνί γηα ηε δηάζεζε βηνκεραληθώλ γαηώλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ,
πνιχ πξφζθαηα ν Αηγχπηηνο Π/Θ αλαθνίλσζε ηελ επηθείκελε πηνζέηεζε λέσλ θαλνληζκψλ φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο. Σν λέν
ζχζηεκα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηα δεκνζηεχκαηα, αλακέλεηαη λα θαηαηάζζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο κε
βάζε πφληνπο, νη νπνίνη ζα ηνπο παξαρσξνχληαη αλάινγα
κε ην βαζκφ ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ζεηξά θξηηεξίσλ,
φπσο ε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ γηα πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο ηνπο
εγθαηαζηάζεηο θαη ε θαηνρή έγθπξεο βηνκεραληθήο
άδεηαο, φζνλ αθνξά ηνπο ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνπο.
Δπηπιένλ, νη λενεηζεξρφκελνη ζην ζχζηεκα ζα ρξεηάδεηαη
λα δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε ηξηεηή εκπεηξία ζε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ θιάδν, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηε κέρξη ηψξα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (“business plans”).
Σν λέν ζχζηεκα ζα πξνζδηνξίδεη εμάιινπ ηελ αμία ηεο
γεο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο, θαη
ζα δίλεη ην δηθαίσκα ζην θξάηνο λα αλαθαιεί άδεηεο ρξήζεο βηνκεραληθήο γεο ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ
πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ projects ή ζρεηηδφκελσλ κε
απηά πιεξσκψλ, αηθληδίσλ κεηαβνιψλ ζηε θχζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ππελνηθίαζεο ησλ δηαηεζέλησλ βηνκεραληθψλ γαηψλ. Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα ε αηγππηηαθή Αξρή
Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) εμέδσζε θαη απέζηεηιε
εηδνπνηεηήξηα ζε 800 πεξίπνπ βηνκεραληθνχο επελδπηέο,
νη νπνίνη έρνπλ κελ ιάβεη βηνκεραληθέο γαίεο πξνο αμηνπνίεζε, σζηφζν δελ έρνπλ μεθηλήζεη έξγα θαηαζθεπήο
εξγνζηαζίσλ ή βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε απηέο, παξ‟
φηη έρεη παξέιζεη ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο AOI θαη ζινβαθηθνύ νκίινπ
γηα παξαγσγή βαγνληώλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 9/4 ν
Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization - AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε κε ην ζινβαθηθφ φκηιν Tatravagónka Company κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ
ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ
ζηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ππνθιάδν
ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ηε ζπκπαξαγσγή βαγνληψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ησλ αηγππηηαθψλ
ζηδεξνδξφκσλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ AOI, θ. El Tarras, «ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην ζινβαθηθφ βηνκεραληθφ φκηιν είλαη ζεκαληηθφ
δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Αηγχπηνπ λα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ κεξψλ &
εμαξηεκάησλ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ», ελψ απφ πιεπξάο
ηνπ, ν ινβάθνο Πξέζβεο ζην Κάηξν, θ. Franko, εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο ρψξαο ηνπ λα απμήζεη ηηο επελδχζεηο
ηεο ζηελ Αίγππην, ραηξεηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζπάζεηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα πξνσζήζεη ηελ
εγρψξηα βηνκεραλία θαη λα κεγεζχλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα
ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε ληφπηα ζπζηαηηθά. Δπηπιένλ, ν επηθεθαιήο ηνπ ζινβαθηθνχ νκίινπ,
ραηξέηηζε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ
SIMAF πνπ αλήθεη ζηνλ AOI, ππνγξακκίδνληαο ηε
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ζεκαζία δηνρέηεπζεο θνηλψλ επελδχζεσλ ζηελ παξαγσγή ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ, κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ.
Δπηδησθόκελε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Αηγύπηνπ & Σπλεζίαο
ην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ
ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Σπλεζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζην Κάηξν θαηά ην δηάζηεκα 20-23/4, ν πξφεδξνο ηεο
αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ
Εσλψλ θ. Adel πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κίαο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κε επηθέληξσζε
ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε νξηζκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή
ηνπο ζε άιιεο ρψξεο. Θπκίδνπκε φηη, φπσο αλέθεξε ν
εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο
επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Σπλεζίαο έρεη
επίζεο θαηαηεζεί πξφηαζε γηα ελεξγνπνίεζε ηαθηηθήο
λαπηηιηαθήο ζχλδεζεο γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη επηβαηψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα δεκηνπξγία δηκεξνχο ηξαπεδηθήο θνηλνπξαμίαο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
πλάληεζε Τπ. Μεηαθνξώλ κε αληηπξνζσπεία ΠΣ
γηα ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν λένο
Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Wazir ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε αληηθείκελν ηε
ζπλεξγαζία πξνο αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ αζθαιείαο απηνχ. Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ
θαη ην επηηειείν ηνπ ζπδήηεζαλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζεηξά πινπνηνχκελσλ θαη
ζρεδηαδφκελσλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νπνίσλ
απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε, ηδηαίηεξα θαηφπηλ ηεο εληεηλφκελεο ηδίσο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζπρλφηεηαο δπζηπρεκάησλ, κε απνθνξχθσκα
ην ηξαγηθφ δπζηχρεκα ζηνλ θεληξηθφ ζηδεξνδξνκηθφ
ζηαζκφ ηνπ Καΐξνπ (Ramses Station) ζηηο 27/2 πνπ θφζηηζε ηε δσή ζε 22 αλζξψπνπο. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε
ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Μαξηίνπ ν θ. El Wazir
ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηεο ξσζν-νπγγξηθήο θνηλνπξαμίαο, Transmashholding-Hungary Kft, πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν εθνδηαζκνχ ησλ εγρψξησλ ζηδεξνδξφκσλ κε 1.300 λέα βαγφληα, ζπδεηψληαο καδί ηνπο ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεγαιχηεξεο ζηα αηγππηηαθά ζηδεξνδξνκηθά ρξνληθά ζχκβαζεο γηα ηελ εηζαγσγή
θαη εγρψξηα ηειεηνπνίεζε ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ,
αμίαο €1,2 δηζ.
Δλδερνκέλσο πξνο αηγππηηαθνύο θαηαζθεπαζηηθνύο
νκίινπο ηα έξγα ηεο 4εο γξακκήο κεηξό Καΐξνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ
(ΝΑΣ), θαηά ηελ παξνχζα θάζε αμηνινγείηαη ην ελδερφκελν λα πξνθεξπρζεί λένο δεκφζηνο δηαγσληζκφο, ζηνλ
νπνίν ζα πξνζθιεζνχλ αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί
φκηινη γηα ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ ηεο πξψηεο θάζεο ηεο
ηέηαξηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ.
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Ζ ελ ιφγσ θάζε πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή 6th of
October ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ κε ηε Γθίδα.
Όπσο ζεκείσζαλ νη αλσηέξσ πεγέο, γηα ηα ελ ιφγσ έξγα
είρε πξνθεξπρζεί πξνεγνπκέλσο άιινο δηαγσληζκφο, ζην
πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβιήζεθε κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά απφ ηαπσληθψλ ζπκθεξφλησλ θνηλνπξαμία
(ηαπσληθφο φκηινο Taisei Corporation κε αηγππηηαθή θαηαζθεπαζηηθή Orascom), ην θφζηνο ηεο νπνίαο ($1,3
δηζ.) σζηφζν θξίζεθε πσο ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ είρε εθπνλήζεη ε αηγππηηαθή πιεπξά,
κε απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο έρεη απνξξηθζεί απφ πιεπξάο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ θαη ε
ηερληθή πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ θνηλνπξαμίαο γηα εθηέιεζε κέξνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο ελ ιφγσ θάζεο ηεο ηέηαξηεο γξακκήο. Οη ίδηεο πεγέο ηεο ΝΑΣ αλέθεξαλ εμάιινπ φηη αηγππηηαθψλ ζπκθεξφλησλ θνηλνπξαμία νινθιήξσζε πξφζθαηα επηηπρεκέλα ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ (ζχλδεζε ζπλνηθίαο Nozha ηνπ Καΐξνπ κε ην πεξίρσξν Al Salam
City, πιεζίνλ ηνπ αεξνδξνκίνπ), νδεγψληαο ηελ Αξρή
ζην λα πξνζαλαηνιηζηεί λα αλαζέζεη θαη ηα έξγα ηεο ηέηαξηεο γξακκήο ζε εγρψξηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο κε εκπεηξία ζηα έξγα κεηξφ.
Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 15εο Απξηιίνπ αλέθεξαλ
πάλησο φηη «ε ΝΑΣ έρεη δεηήζεη απφ ηελ θνηλνπξαμία
Taisei Corporation-Orascom λα ζπκκεηάζρεη ζην λέν
δηαγσληζκφ γηα ηελ ηέηαξηε γξακκή, πνπ ζα πξνθεξπρζεί
πξηλ ηνλ Ηνχλην».
Δμαγγειίεο γηα πξνζζήθε 250 λέσλ αηκνκεραλώλ
ζηνλ αηγππηηαθό ζηδεξνδξνκηθό «ζηόιν»
Όπσο δήισζε ζηηο 7/4 ν λένο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ
ηεο Αηγχπηνπ θ. El Wazir, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη άκεζα ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο (Egyptian National Railways – ENR) 250 λέεο αηκνκεραλέο. Καηά
ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ, 100 αηκνκεραλέο απφ απηέο
πξφθεηηαη λα απνθηεζνχλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ
ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), κε ην ελ ιφγσ project λα βξίζθεηαη ζηε
θάζε αλάζεζεο ζε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ησλ ηεπρψλ
ηνπ ζρεηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο
αλέθεξε ν θ. El Wazir, 100 αηκνκεραλέο πξφθεηηαη λα
απνθηεζνχλ απφ ηνλ ακεξηθαληθφ θνινζζφ General
Electric θαη 50 αθφκε κέζσ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ πνπ
έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο εηαηξείαο ζηδεξνδξφκσλ (ENR) θαη ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ νκίινπ
Progress Rail Locomotive (ζπγαηξηθφ ηνπ νκίινπ Caterpillar) ην επηέκβξην 2018. Θπκίδνπκε φηη ηνλ Ηνχλην
2017 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηνλ φκηιν General Electric γηα ηελ πξνκήζεηα σο
άλσ λέσλ κεραλψλ απφ ηνπο αηγππηηαθνχο ζηδεξνδξφκνπο, ζπλνδεπφκελε απφ ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο, θαζψο θαη ηερληθήο
εθπαίδεπζεο ζε Αηγχπηηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ππαιιήινπο. Σνλ ίδην κήλα είρε ππνγξαθεί ρξεκαηνδνηηθφ
πξσηφθνιιν κεηαμχ ησλ Αηγππηηαθψλ ηδεξνδξφκσλ
(ENR) θαη ηεο EBRD, γηα ηελ παξνρή δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο €290 εθαη., πξνο αγνξά 100 λέσλ
αηκνκεραλψλ.
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Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλέθεξε επίζεο φηη νη εληαηηθέο
πξνζπάζεηεο
αλαβάζκηζεο
ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ
«ζηφινπ» ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπζηεκαηηθφ
εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο ηνπ εγρψξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, δελ έρνπλ
πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ θαη αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ
εγρψξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, πξνο φθεινο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ο θ. El
Wazir αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε πξνκήζεηα 1.300 λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ απφ ηε
ξσζν-νπγγξηθή θνηλνπξαμία Transmashholding-Hungary
Kft, θαζψο θαη ζηελ επηθείκελε ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε
μέλν πξνκεζεπηηθφ νίθν γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ κε 6 λένπο επηβαηηθνχο ζπξκνχο.
Τπνςήθηεο θνηλνπξαμίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρύηεηαο
Δι Αιακέηλ-Ain Sokhna
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ,
δχν θνηλνπξαμίεο, ησλ νπνίσλ εγνχληαη θηλεδηθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη, έρνπλ ππνβάιεη ηηο ηειηθέο ηερληθέο
θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο θαη είλαη ππνςήθηεο ζην
ηειηθφ ζηάδην ηνπ αηγππηηαθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ αλάζεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ
ζα ζπλδέζεη ηε βνξεηνδπηηθή Αίγππην (λέα πφιε Δι Αιακέηλ) κε ηελ πεξηνρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5 δηζ. Οη ππφινηπεο έμη θνηλνπξαμίεο πνπ
ζπκκεηείραλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ απέζπξαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, πάληνηε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δεκνζηεχκαηα.
ηελ πξψηε θνηλνπξαμία πνπ κεηέρεη ζην ηειηθφ ζηάδην
ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλνληαη νη κεγάινη θηλεδηθνί
φκηινη China Civil Engineering Construction Corporation
(CCECC) θαη China Railway Construction Corporation
Limited (CRCC), ν αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο
Samcrete, θαζψο θαη ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ.
ηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη νη θηλεδηθνί φκηινη China
Railway Engineering Corporation (CREC) θαη China
State Construction Engineering, ε γεξκαληθή Siemens, ε
θξαηηθή εηαηξεία ησλ γαιιηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, SNCF,
θαζψο θαη νη ληφπηνη κεγάινη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη
Arab Contractors θαη Orascom. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε αλαθνίλσζε ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
εληφο ηνπ Μαΐνπ.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δεκηνπξγία εζληθήο εηαηξείαο κεηαθνξώλ πνπ ζα εμππεξεηεί ην εκπόξην κε ηελ Αθξηθή
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζε πξφζθαηε θπβεξλεηηθή ζχζθεςε ηνπ Π/Θ θ. Madbouly κε
ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ηνλ επηθεθαιήο
ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο Γηψξπγαο νπέδ λαχαξρν ε.α. θ.
Mamish, ηνλ βνεζφ ΤΠΔΞ γηα ζέκαηα Αθξηθήο θ. El
Hefni θαη άιινπο αμησκαηνχρνπο, ν πξψηνο δήηεζε ηελ
ελδειερή εμέηαζε ησλ πξννπηηθψλ δεκηνπξγίαο κίαο εζληθήο εηαηξείαο γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ
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ζπλδέζεσλ θαη δεζκψλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο ρψξεο ηεο
αθξηθαληθήο επείξνπ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο
ηνπ θ. Madbouly, ε ηδέα ηεο ζχζηαζεο ελ ιφγσ εηαηξείαο
έρεη πξνηαζεί θαηά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελδνθπβεξλεηηθέο ζπληνληζηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ είραλ ιάβεη ρψξα
πξνηνχ αλαιάβεη ε Αίγππηνο ηε θεηηλή πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, απνηειεί δε εηζήγεζε αξθεηψλ απφ
ηα θιαδηθά ζπκβνχιηα εμαγσγψλ ηεο ρψξαο.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Βξάβεπζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζκνύ από ην World
Travel & Tourism Council
Καηά ηελ πξφζθαηε ζχλνδν ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC) ζηε εβίιιε, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο
Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat βξαβεχζεθε γηα ηελ εμαηξεηηθή
δνπιεηά πνπ γίλεηαη απφ ηηο αηγππηηαθέο θξαηηθέο Αξρέο
ζηνπο ηνκείο αλάθακςεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη
δηεζλνχο πξνψζεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Θπκίδνπκε φηη κε βάζε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα
έθζεζε ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC), ε
ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Αίγππην απμήζεθε ζηε δηάξθεηα
ηνπ 2018 θαηά 16,5%, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε κέζε
αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ε νπνία
αλήιζε ζε κφιηο 3,9%. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ δηεζλνχο
βξαβείνπ, ε θα Al-Mashat δήισζε φηη «πξάγκαηη, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ έρεη πηνζεηήζεη θαη πινπνηεί επηηπρεκέλα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κε ηίηιν “ Egypt-Tourism Reform Programme
(E-TRP)”».
Μεγέζπλζε ησλ εζόδσλ από ηνλ ηνπξηζκό ην 2018
χκθσλα κε κε θαηνλνκαδφκελεο θαηνλνκάζηεθαλ απφ
ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν θπβεξλεηηθέο πεγέο, ηα
ζπλνιηθά έζνδα ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ ηνπξηζκφ απμήζεθαλ θαηά 50% ζε εηήζηα βάζε ην 2018, αλεξρφκελα ζε
πεξίπνπ $11,4 δηζ. έλαληη $7,6 δηζ. ην 2017, αληίζηνηρα.
Καηά ηηο ίδηεο σο άλσ πεγέο, ν αξηζκφο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ αθίρζεζαλ ζηελ Αίγππην ην 2017 αλήιζε ζε
11,34 εθαη., κε κέζν φξν δαπάλεο αλά δηαλπθηέξεπζε
ζηα $100, έλαληη $92,60 ην 2017. χκθσλα εμάιινπ κε
πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ θαο Al-Mashat, νη
ηνπξηζηηθέο εηζξνέο ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ
2019, ελψ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC) αλαθέξνπλ εθηηκήζεηο γηα 11,7
εθαη. εηζεξρφκελνπο μέλνπο ηνπξίζηεο θέηνο.
ε Αζία, Λ. Ακεξηθή θαη Δπξώπε ζα θαηεπζπλζεί ε
αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή εθζηξαηεία
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηεζλήο εθζηξαηεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο
ρψξαο ελ φςεη ηεο πξνζερνχο ρεηκεξηλήο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ Ηλδία, ηελ
Κίλα, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε. εκεηψλεηαη φηη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ δηεζλψλ δηαθεκηζηηθψλ
εθζηξαηεηψλ πξνο πεξαηηέξσ ηφλσζε ησλ εηζεξρφκελσλ
ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απνηειεί θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, πνπ πινπνηεί ην
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αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ.
ΟΤΓΑΝ
Με ρξεκαηνδνηηθή ε ζηήξημε ηνπ ΓΝΣ πξνο ην νπδάλ
Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν αξκφδηνο δηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα ηε Μ. Αλαηνιή
& ηελ Κεληξηθή Αζία, θ. Jihad Azour, «ην ΓΝΣ ζπλερίδεη λα ρνξεγεί ζην νπδάλ ηερληθή βνήζεηα θαη ζηήξημε
ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, σζηφζν δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηε ρψξα, δεδνκέλνπ φηη απηή έρεη ήδε εθθξεκείο
νθεηιέο πξνο ην Σακείν». Καηά ηνλ θ. Azour, «ην κεηαβαηηθφ ζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νπδάλ δελ έρεη πξνο
ην παξφλ πξνζεγγίζεη ην ΓΝΣ αλαθνξηθά κε ην δήηεκα
ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο». Όπσο ζεκείσζαλ
ζρεηηθά αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ην ΓΝΣ εθηίκεζε ζην
ηέινο ηνπ 2017 ην χςνο ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ηνπ νπδάλ πξνο ην Σακείν ζε $1,3 δηζ., έλαληη ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο πνπ εθηηκάηαη ζε $59 δηζ. Καηά ηνλ θ. Azour, «ην δήηεκα ηεο ελδερφκελεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζνπδαληθνχ ρξένπο είλαη εμαηξεηηθά πξφσξν
λα ζπδεηεζεί θαηά ηελ παξνχζα ζπγθπξία».
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ
Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tει : 00203-4868583, Φαμ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net

ΑΠΡΙΛΙΟ

Event:
Duration:
Tel., fax:
Organizer:

2019
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Led Technology and Office Preparation Exhibition
19-21/7/2019
+(202) 2261-5141, mobile: +(20) 1001645408 1014526699
International Trade Expo Co.

Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall
4)

Event:

Al-Ahram Exhibition for Real Estate

Duration:

25-28/7/2019

Tel.:

+(202) 2770-4550 – 2770-4254

Fax:

+(202)-2578-5889

Organizer :

Al-Ahram Advertising Agency

Location:

Cairo International Convention and Exhibition Center
(Halls 4, 5)

Event:
Duration:

Motorcycle Spare Parts Exhibition
17-19/8/2019

Tel.:

+(202) 37034409, +20-1140555569

Organizer:

Global for Organizing Local & International Exhibition
Co.

Location:

Cairo International Convention and Exhibition Center
(Halls 1, 2, 3)

Event:
Duration:
Tel.:

Defile Kids Exhibition
23-25/8/2019
+ (202) 2401-9488, 2403-5345

Fax:

+ (202) 2405-1618

Website, e-mail:

http://defiledegypte.com/main.htm, info@defiledegypte.com

Event:

Defile D'Egypte Co.
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
1, 2, 3)
BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2019

Duration:

2-4/9/2019

Tel.:

+(971) 4445-3631, +(971) 5699-07089

Organizer:
Location:

Organizer:

www.thebig5constructegypt.com , josineheijmans@dmgeventsme.com, mennalotfy@dmgeventsme.com
DMG Events Middle East

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Website, e-mail:

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

30/04/2019

29/04/2019

28/04/2019

17,0500

17,0000

26/04/2019

25/04/2019

24/04/2019

23/04/2019

22/04/2019

21/04/2019

20/04/2019

19/04/2019

18/04/2019

17/04/2019

16/04/2019

15/04/2019

14/04/2019

13/04/2019

30/04/2019

17,1000

30/04/2019

17,1500

29/04/2019

17,2000

29/04/2019

17,2500

28/04/2019

Απρίλιοσ 2019: Συναλλαγματική ιςοτιμία USD - EGP

28/04/2019

17,3000

27/04/2019

Απρίλιοσ 2019: Συναλλαγματική ιςοτιμία USD - EGP
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08/04/2019

07/04/2019

06/04/2019

05/04/2019

04/04/2019

03/04/2019

02/04/2019

01/04/2019

υναλλαγματική ισοτιμία
Φρηματιστήριο Αιγύπτου

27/04/2019

26/04/2019

25/04/2019

24/04/2019

23/04/2019

22/04/2019

21/04/2019

20/04/2019

19/04/2019

18/04/2019

17/04/2019

16/04/2019

15/04/2019

14/04/2019

13/04/2019

12/04/2019

11/04/2019

10/04/2019

09/04/2019

08/04/2019

07/04/2019

06/04/2019

05/04/2019

04/04/2019

03/04/2019

02/04/2019

01/04/2019
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12/04/2019

11/04/2019

10/04/2019
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03/04/2019

02/04/2019
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Απρίλιοσ 2019: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP

19,6000
Απρίλιοσ 2019: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP

19,5000

19,4000

19,3000

19,2000

19,1000

19,0000

Απρίλιοσ 2019: Κεντρικόσ δείκτησ EGX30 Χρηματιςτηρίου
Αιγφπτου

15.300

15.200

15.100

15.000

14.900

14.800

14.700

14.600

14.500

14.400

14.300

