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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,27 δηζ. ην Μάην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέ8
ινο Μαΐνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ εθ λένπ
ειαθξφηαηε άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $56 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,27 δηζ., έλαληη
11 $44,22 δηζ. ζην ηέινο Απξηιίνπ, $44,11 δηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ, $44,06 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη $42,62 δηζ. ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2019, αληίζηνηρα. Σα ζπλαι15 ιαγκαηηθά 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. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο
16 Αηγχπηνπ ην Μάην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,14 δηζ.
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Ο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζην 14,09% ην Μάην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάην 2019 άλνδν θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, ζε αληίζεζε κε ηελ απξφζκελε πηψζε πνπ είρε θαηαγξάςεη ηνλ Απξίιην έλαληη ηνπ Μαξηίνπ. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ έθζαζε ην Μάην ην
επίπεδν ηνπ 14,09% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 13,01% ηνλ Απξίιην, 14,16% ην Μάξηην,
14,35% ην Φεβξνπάξην θαη 12,71% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε σζηφζν ην Μάην 2019 αμηφινγε πηψζε έλαληη ηνπ Απξηιίνπ,
αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 7,83% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,11% ηνλ Απξίιην,
8,93% ην Μάξηην, 9,2% ην Φεβξνπάξην θαη 8,57% ηνλ Ηαλνπάξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ
άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ ην Μάην απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ
ζηα ηξφθηκα θαη πνηά, εμαηηίαο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ρακαδαληνχ, θαηά 1,3% θαηά κέζν
φξν. Αξθεηνί εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπο επφκελνπο κήλεο, δεδνκέλνπ φηη αλακέλνληαη
απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. εκεηψλεηαη φηη ην
Μάην 2018, ν πιεζσξηζκφο είρε αλέιζεη ζε 11,45% θαη ν δνκηθφο πιεζσξηζκφο ζε
11,09%, αληίζηνηρα.
Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 5,6% ηνπ ΑΔΠ ην δεθάκελν ηνπ έηνπο 2018/19
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δεθακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 5,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 6,7% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ζεκεησζέλ ζην πξψην δεθάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλαζκα αλήιζε ζε
EGP54,8 δηζ. θαη αληηπξνζψπεπε ην 1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο
ηνπ 0,2% πνπ είρε θαηαγξαθεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18. Σα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δεθακήλνπ 2018/19 θαηά 18,9% ζε εηήζηα
βάζε, αλεξρφκελα ζε EGP686,78 δηζ. (έλαληη EGP577,78 δηζ. ην δεθάκελν 2017/18),
ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 12,8% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP982,45 δηζ. (έλαληη EGP870,87 δηζ. ην δεθάκελν 2017/18). Σα ζπλνιηθά
θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο θαηέγξαςαλ εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 16,9% ζηε
δηάξθεηα ηνπ δεθακήλνπ 2018/19, αλεξρφκελα ζε EGP550,27 δηζ.
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Έγθξηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην
ηηο 24/6, ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), ν νπνίνο πξνβιέπεη ζπλνιηθφ χςνο
δαπαλψλ EGP1,574 ηξηζ., ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα 7,2% ηνπ ΑΔΠ, πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2% ηνπ
ΑΔΠ, κέγεζνο ΑΔΠ EGP6,163 ηξηζ. θαη ξπζκφ αλάπηπμεο
6%. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2019/20
πεξηιακβάλεη «αλεπαλάιεπηνπ κεγέζνπο» απμήζεηο ζηα
θξαηηθά θνλδχιηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία, αλεβάδνληάο ηα ζην επίπεδν ησλ EGP326,8 δηζ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν λένο πξνυπνινγηζκφο παξνπζηάδεη επίζεο απμεκέλεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη επηδνκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ζην επίπεδν ησλ EGP301
δηζ. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισζε εμάιινπ φηη νη
πξνγξακκαηηδφκελεο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αλέξρνληαη ζε EGP327,7 δηζ. (πεξίπνπ
ζηα ίδηα επίπεδα κε ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο), ελψ εθείλεο γηα θξαηηθέο επηδνηήζεηο αλέξρνληαη ζε πιεζίνλ ησλ
EGP150 δηζ. Δμ απηψλ, θνλδχιηα EGP89,75 δηζ. αθνξνχλ
επηδνηήζεηο ηξνθίκσλ, θνλδχιηα EGP52,96 δηζ. γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ (κεησκέλεο θαηά πιεζίνλ ησλ EGP37
δηζ. ζπγθξηλφκελεο πξνο ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο), θαζψο επίζεο θνλδχιηα EGP4 δηζ. γηα επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, EGP1 δηζ. γηα επηδνηήζεηο πδξνδφηεζεο θαη
EGP3,5 δηζ. γηα επηδνηήζεηο ζχλδεζεο 1,3 εθαη. λνηθνθπξηψλ κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, αληίζηνηρα.
ηνηρεία απφ ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θ. Maait ζην Bloomberg
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο Ηνπλίνπ κε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζην δηεζλέο δίθηπν επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ Bloomberg. πγθεθξηκέλα, ν θ. Maait αλέθεξε πσο ε
θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη πνηεο
είλαη νη δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε ζπλέρηζε
ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο απηνχ ζηελ Αίγππην, φρη σζηφζν
κε ηε κνξθή παξνρήο λένπ δαλείνπ, κεηά ηελ επηθείκελε
ιήμε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κε ζπλνιηθά θεθάιαηα $12 δηζ. Καηά
ηνλ θ. Maait, ε θπβέξλεζε ειπίδεη λα θζάζεη ζε ζπκθσλία
κε ην Σακείν έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, ζπκπιεξψλνληαο φηη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζα παξακείλνπλ
ζηελ θνξπθή ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ζε
πξφζθαηε έθζεζή ηνπ, ν κεγάινο βξεηαληθφο ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο Standard Chartered εθηίκεζε φηη θαηά
πάζα πηζαλφηεηα ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζα
«παξακείλεη» ζηελ Αίγππην κεηά ηελ νινθιήξσζε –
αξγφηεξα θέηνο- ηεο πεξηφδνπ ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα, κε ξφιν παξαθνινχζεζεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξνρήο ζπκβνπιψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε, θαη, ελδερνκέλσο παξνρήο
πξνιεπηηθήο γξακκήο ξεπζηφηεηαο, σο κέζνπ θαζεζπραζκνχ θαη ελζάξξπλζεο ησλ επελδπηψλ.
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Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ επηβεβαίσζε φηη ε Αίγππηνο πξνγξακκαηίδεη λα εθδψζεη θαη δηαζέζεη ζηηο
δηεζλείο αγνξέο θξαηηθά νκφινγα ζε μέλν λφκηζκα
ζπλνιηθνχ χςνπο κεηαμχ $4 θαη $7 δηζ., ζπκπιεξψλνληαο σζηφζν φηη ε αθξηβήο αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ
ηειηθά ζα εθδνζνχλ ζα εμαξηεζεί απφ πνιινχο πξφζζεηνπο παξάγνληεο, ελλνψληαο πξνθαλψο, κεηαμχ
απηψλ, ην χςνο ησλ πξνζθεξφκελσλ απνδφζεσλ.
Καηά ηνλ θ. Maait, ε ηξέρνπζα αμία ηνπ αηγππηηαθνχ
δεκνζίνπ ρξένπο εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ αλέξρεηαη ζε $18,7 δηζ., έλαληη $12,3 δηζ. ηνλ πεξαζκέλν
Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη ελ πξνθεηκέλσ φηη, ζχκθσλα
κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή
Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο Μαΐνπ ε αμία
ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ
αλεξρφηαλ ζε $17,6 δηζ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δπαθέο Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θαηά ηε δηάζθεςε
θνξπθήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ
ζηηο επαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο θ. Al Sisi ζην
πεξηζψξην ηεο πξφζθαηεο (31/5-1/6) ηαθηηθήο δηάζθεςεο θνξπθήο ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ηζιακηθήο
Γηάζθεςεο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Σδέληα ηεο . Αξαβίαο. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα εζηίαζαλ ηδηαίηεξα,
πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ
ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ, ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ην δηάδνρν ηνπ ζανπδαξαβηθνχ ζξφλνπ,
πξίγθηπα Bin Salman, αλαθνξηθά κε ηελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ
δεζκψλ Αηγχπηνπ-. Αξαβίαο. Ζ πξνζπάζεηα απφ
πιεπξάο Πξνέδξνπ Al Sisi πξνθαλψο επηθεληξψζεθε,
φπσο αλέθεξε ν Σχπνο, ζηελ αλάδεημε επελδπηηθψλ
επθαηξηψλ ζηελ Αίγππην, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε
πξφζζεησλ ζανπδαξαβηθψλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα.
Ο εγρψξηνο Σχπνο εζηίαζε επίζεο ηελ πξνζνρή ηνπ
ζηε ζπλάληεζε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ –ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο- κε ηνλ Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ, θ.
Hariri, κε θχξην αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ηεο κεηαθνξάο αηγππηηαθήο ηερλνγλσζίαο ζην Λίβαλν, ηδηαίηεξα
ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο
ππνδνκψλ θαη επελδπηηθψλ έξγσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ
ηνκέα, ζε ζπλέρεηα θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλνκηιηψλ πνπ
είρε πξν κελφο ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly κε ηνλ
Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ, ζην πιαίζην ηεο αλψηεξεο κηθηήο
δηκεξνχο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, πνπ έιαβε ρψξα ζηε ιηβαληθή πξσηεχνπζα.
Δμφθιεζε απφ ηελ Αίγππην δαλείνπ χςνπο $406
εθαη. πξνο ηελ Afreximbank
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ ην αηγππηηαθφ θξάηνο απνπιήξσζε εθθξεκή νθεηιή ηνπ
πξνο ηελ African Export-Import Bank (Afreximbank),
χςνπο $406 εθαη. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε
απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο πξνο ηελ Afreximbank
έιαβε ρψξα, δεδνκέλνπ ηνπ ηξέρνληνο πςεινχ επηπέδνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο,
πξνο βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο
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ηεο Αηγχπηνπ, ην νπνίν -θαηά ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία- είρε θζάζεη ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018
ην επίπεδν ησλ $96,6 δηζ., απμεκέλν θαηά 16,5% ζε ζχγθξηζε κε ην Γεθέκβξην 2017.
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Κπβεξλεηηθή «νξγή» εμαηηίαο αξλεηηθνχ άξζξνπ ηνπ
“Foreign Policy Magazine”
Σν θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ αλαθέξζεθε, ζηελ έθδνζή ηνπ ηεο 11/6, ζε άξζξν κε αξλεηηθέο
θξίζεηο θαη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία,
πνπ δεκνζίεπζε ε δηεζλνχο θήκεο ακεξηθαληθή πεξηνδηθή έθδνζε “Foreign Policy Magazine”, επηθξίλνληάο ην
σο «ζθφπηκα παξαπιαλεηηθφ». εκεηψλεηαη φηη σο ζπληάθηεο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ εκθαλίδεηαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ, επί θπβέξλεζεο Morsi, θ. Yehia
Hamed. Καηά ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, «ην ελ ιφγσ άξζξν
ηζρπξίδεηαη πσο ε αηγππηηαθή νηθνλνκία θαηαξξέεη, ηε
ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν,
θαζψο θαη νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο, δηαπηζηψλνπλ
θαη ραηξεηίδνπλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, θξίλνληαο φηη έρεη επαλαθέξεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε
ζσζηή ηξνρηά». Καηά ην ΜΔΝΑ, ην άξζξν ηνπ “Foreign
Policy Magazine” ππνπίπηεη θαη ζε αληηθάζεηο, θαζψο
«αθνχ θξίλεη πσο ε αηγππηηαθή νηθνλνκία θαηαξξέεη,
ηαπηφρξνλα παξαδέρεηαη πσο ε Αίγππηνο έρεη επαλέιζεη
ζην δηεζλέο πξνζθήλην κεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ πξννξηζκψλ θαη φηη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ
Αίγππην σο εθ ησλ ειθπζηηθφηεξσλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ».

Γεκνζηεχκαηα πεξί επηθείκελσλ λέσλ απμήζεσλ ζηηο
ηηκέο ησλ θαπζίκσλ
ηηο 9/6, αλψηαηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε έζπεπζαλ λα
δηαςεχζνπλ θεκνινγίεο πνπ δηαδφζεθαλ απφ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πεξί επηθείκελσλ κεγάισλ απμήζεσλ
ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ πνπ πξνζδηφξηδαλ κάιηζηα σο ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο ηελ
14ε Ηνπλίνπ. Καηά ηα αλσηέξσ θπβεξλεηηθά ζηειέρε, ζα
ππάξμεη φλησο αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ εληφο
ηνπ ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο, σο απνηέιεζκα ηεο
πεξαηηέξσ πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, σζηφζν ε ελ ιφγσ αχμεζε ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 20% πεξίπνπ, απφ ηηο ρακειφηεξεο απμήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ
ην μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ
Ηνπλίνπ, θεληξηθφ ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
απνηειεί ε πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα
θαχζηκα, ψζηε ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο (ήηνη, ζην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ 2019) λα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 1,7% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 2,7%
ηνπ ΑΔΠ πνπ απηέο αληηπξνζψπεπαλ έλα ρξφλν λσξίηεΔπαθέο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπ. Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο
ξα.
ζηε Ρσζία
Έγθξηζε απφ ην θνηλνβνχιην ησλ απμήζεσλ 15% ζηηο Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ επίζθεζπληάμεηο απφ 1/7/2019
ςε, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνηηο 11/6, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ πξν- κεραλίαο θ. Nassar ζηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάηαζείζα απφ ηελ θπβέξλεζε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζρεη ζην 23ν δηεζλέο νηθνλνκηθφ θφξνπκ ηεο Αγίαο Πεζπληάμεσλ θαηά 15%, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε Ηνπιί- ηξνχπνιεο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Nassar
νπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ ελ ιφ- πξαγκαηνπνίεζε, ζην πεξηζψξην ηνπ θφξνπκ, ζπλαληήγσ αχμεζε, θαηφπηλ εμέηαζεο εκπεξηζηαησκέλεο νηθνλν- ζεηο θαη επαθέο κε Ρψζνπο αμησκαηνχρνπο, κεηαμχ ησλ
κηθήο κειέηεο γηα ην ζέκα, πνπ εθπφλεζαλ νη αξκφδηεο νπνίσλ κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Ρψζν Τπνπξγφ θ. Manturov,
θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο εξγαζίαο θαη πξνυπνινγη- κε θχξηα αληηθείκελα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δηκεζκνχ.
ξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ, ηελ νινθιήξσζε ηεο –ππφ δηαπξαγκάηεπζε- ζπκε χςνο ξεθφξ (EGP74 δηζ.) ηα θξαηηθά έζνδα απφ ηε θσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο ρψΓηψξπγα νπέδ ην 2018/19
ξεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο (Ρσζία,
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Οη- Λεπθνξσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ),
θνλνκηθψλ ζηηο 8/6, ηα θαζαξά έζνδα ησλ θξαηηθψλ ηα- θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφνδν πνπ ζπληειείηαη ζηελ πινκείσλ απφ ηελ Αξρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαηά ηε δηάξ- πνίεζε ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή
θεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζαλ ζην ηζηνξη- ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψθά πςειφ επίπεδν ησλ EGP74 δηζ. ($4,4 δηζ. ζε ηξέρνπ- λεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Όπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνλ
ζεο ηζνηηκίεο). Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηα ζπ- εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θ. Nassar, θαηά ηε δηάξθεηα
λνιηθά έζνδα ηεο Γηψξπγαο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ ηεο επίζθεςήο ηνπ, είρε ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη ην
έηνο αλέξρνληαη ζε EGP104,2 δηζ. ($6,2 δηζ. ζε ηξέρνπ- ελεξγφ ελδηαθέξνλ ξσζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ λα
ζεο ηζνηηκίεο), απμεκέλα θαηά 40,4% έλαληη ησλ πξν δηε- επελδχζνπλ ζηελ ελ ιφγσ βηνκεραληθή δψλε. Δπίζεο ηα
ηίαο εζφδσλ, χςνπο EGP74,2 δηζ.
δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ
θ. Manturov, «ε Ρσζία είλαη πηζαλφ λα επαλεθθηλήζεη ηηο
πηήζεηο ηεο πξνο ηελ Αίγππην θέηνο», θάηη πνπ αλακέλεηαη κε αλππνκνλεζία απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο (ρσξίο
σζηφζν λα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πηζαλή ε επαλέλαξμε
πηήζεσλ charter). Σέινο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, κεηαμχ ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ θ. Nassar ζηε Ρσζία αθνξνχζαλ ηελ πξνκήζεηα ξσζηθψλ αεξνζθαθψλ θαη ζπλαθνχο ηερλνινγίαο απφ ηελ Αίγππην.
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Σν λενζχζηαην αηγππηηαθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν κέινο
ηνπ δηεζλνχο θφξνπκ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
ΜΔΝΑ ζηα κέζα Ηνπλίνπ, ην λενζχζηαην αηγππηηαθφ
θξαηηθφ επελδπηηθφ / αλαπηπμηαθφ ηακείν (SWF) έγηλε
δεθηφ δνθηκαζηηθά σο κέινο (“associate member”) απφ
ην δηεζλέο θφξνπκ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ
(IFSWF), ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ην 2009, εδξεχεη ζην
Λνλδίλν θαη έρεη σο κέιε 32 επελδπηηθά ηακεία. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ, «κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην δηεζλέο
θφξνπκ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ, ην SWF ζα πξνζαξκνζηεί θαη ζπκκνξθσζεί πξνο φιεο ηηο αξρέο θαη θαιέο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο, επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζρσξήζεη φια ηα κέιε ηνπ θφξνπκ, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο σο Αξρέο ηνπ αληηάγθν». χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ, θα El-Saeed, «ε δνθηκαζηηθή
έληαμε ζην ελ ιφγσ θφξνπκ γίλεηαη ζε ηξηεηή βάζε θαη
απεπζχλεηαη θξαηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία επξίζθνληαη ζε
αξρηθφ ζηάδην κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο ζε θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία».
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη απφ
πέξζη δξνκνινγήζεη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζεη δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ –φηαλ θζάζεη ζε
επίπεδν πιήξνπο δπλακηθφηεηαο- ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ EGP200 δηζ. (πεξίπνπ $12 δηζ. κε
βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). ηα κέζα Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε φξηζε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηακείνπ, ηνπ νπνίνπ ζα πξνεδξεχεη ε Τπνπξγφο
Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed θαη ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη επίζεο εθπξφζσπνη ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη πέληε αλεμάξηεηα κέιε
σο εκπεηξνγλψκνλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν πξφεδξνο ηνπ
Ακεξηθαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αίγππην θαη αληηπξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ,
θ. Tawfik. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο,
δελ έρεη αθφκε γλσζηνπνηεζεί ην φλνκα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ αηγππηηαθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ.
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νχλ θαηαζέζεηο ειάρηζηνπ πνζνχ $10.000. Καηά ηνλ θ.
Amer, νκάδα εξγαζίαο ππφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζα
είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα απφθηεζε ηεο αηγππηηαθήο ηζαγέλεηαο. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.
173/2018), ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ είλαη αξκφδην λα ρνξεγεί ηζαγέλεηα ζε αιινδαπνχο πνπ
δηακέλνπλ ζηε ρψξα γηα 5 ζπλαπηά έηε θαη έρνπλ θαηαζέζεη πνζφλ ειάρηζηνπ χςνπο EGP7 εθαη.

Θεηηθή έθζεζε ηνπ βξεηαληθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ
Standard Chartered γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε, ζηνηρεία ηεο νπνίαο δεκνζηνπνίεζε ζηηο 9/6, ν κεγάινο βξεηαληθφο ηξαπεδηθφο/
ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο Standard Chartered δηαπηζηψλεη φηη ε Αίγππηνο βξίζθεηαη ζην «ζσζηφ» δξφκν
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νινθιεξσκέλεο κεηαξξπζκίζεηο
ζηελ νηθνλνκία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα.
Καηά ηνλ Standard Chartered, ε πινπνίεζε ηνπ αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε
ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, έρεη ζπλεηζθέξεη –θαη
ζα εμαθνινπζήζεη λα ζπλεηζθέξεη- ζηε ζηαδηαθή κείσζε
ησλ επηπέδσλ ρξένπο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ππνβνεζνχκελε επίζεο απφ ηηο εηζξνέο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαη κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. Ο Standard
Chartered αλακέλεη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην κέιινλ, ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηηο απμεκέλεο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ (φπνηε
απηέο ζπκβνχλ). Δπίζεο, αμηνινγεί ζεηηθά ηηο παξεκβάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ, σο «ηηζαζεχνπζεο» ηνλ πιεζσξηζκφ. Ο ελ
ιφγσ φκηινο ζπκβνπιεχεη ηνπο δηεζλείο επελδπηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο λα απμήζνπλ ην
κεξίδην ηεο Αηγχπηνπ ζηα επελδπηηθά ηνπο ραξηνθπιάθηα, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηηο
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ ππνινίπσλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. Σέινο, πξνβιέπεη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζα «παξακείλεη» ζηελ Αίγππην κεηά ηελ νινθιήξσζε –αξγφηεξα θέηνο- ηεο πεξηφδνπ ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο
ηε ρψξα, κε ξφιν παξαθνινχζεζεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξνρήο ζπκβνπιψλ πξνο ηελ θπΓεκνζηεχκαηα πεξί έγθξηζεο λνκνζεζίαο πνπ δίλεη βέξλεζε, θαη, ελδερνκέλσο παξνρήο πξνιεπηηθήο γξακδπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο κήο ξεπζηφηεηαο, σο κέζνπ θαζεζπραζκνχ θαη ελζάξπνπ επελδχνπλ ζηελ Αίγππην
ξπλζεο ησλ επελδπηψλ.
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα εζληθήο άκπλαο & Σν αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ έζεζε ζε εθαξκνγή ηελ α΄ θάαζθάιεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ, ελέθξηλε ζηηο ζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ ζεσξήζεσλ
9/6 λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ην αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ αλαθνίλσζε
ηζαγέλεηαο (Ν. 173/2018) πνπ θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ, πσο έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηελ πξψηε θάζε ηνπ λένπ ζπηα ζέκαηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο αιινδαπψλ. Οη λέεο ζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ρνξήγεζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ
ξπζκίζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαζεζηψ- γηα μέλνπο επηζθέπηεο, ην νπνίν ζα θαιχπηεη ζπλνιηθά
ηνο ηζαγέλεηαο ζε εθείλνπο ηνπο αιινδαπνχο πνπ πξαγ- 46 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Σν
καηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηε ρψξα. χκθσλα κε ζρεηηθέο λέν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ “online” θαηάζεζε αηηήδειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο σο άλσ επηηξνπήο, αξρη- ζεσλ γηα ρνξήγεζε ειεθηξνληθψλ ζεσξήζεσλ, κέζσ ηεο
ζηξάηεγνπ θ. Amer, νη εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο πξν- δηαδηθηπαθήο
πιαηθφξκαο
http://
βιέπνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε θαζε- www.visa2egypt.gov.eg, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ επηζηψηνο ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο πνπ αγνξάδνπλ πεξη- θνηλσλία ζε 8 γιψζζεο θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
νπζηαθά ζηνηρεία ή πινπνηνχλ επελδπηηθά ζρέδηα ζηε ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αρψξα, ή αθφκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηνί πξαγκαηνπνηπαηηνχληαη γηα ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαη λα πιεξψζνπλ ηα ηέιε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ
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ζεσξήζεσλ. Σν ζχζηεκα ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο
εθδφζεηο ηνπξηζηηθψλ ζεσξήζεσλ γηα θαηφρνπο θνηλψλ
πνιηηηθψλ δηαβαηεξίσλ, έλαληη ηέινπο $25 γηα κία είζνδν ζηε ρψξα.
Παξνπζία Αηγππηίνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζηε ζχλνδν
ηεο Οκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20)
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait, ζην πιαίζην ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & δηνηθεηψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο νκάδαο ησλ
20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε (G20), πνπ
έιαβε ρψξα ζηελ πφιε Fukuoka ηεο Ηαπσλίαο (8-9/6),
αλέπηπμε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε
7,2% ηνπ ΑΔΠ, ηελ επίηεπμε ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 6%, ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην
9,6%, θαζψο επίζεο ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη
ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Ο θ. Maait ηφληζε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα
ζηαδηαθή κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ
ρξένπο, ψζηε απηφ λα θζάζεη λα αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 80% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο
2021/22. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηφληζε φηη
ε θπβέξλεζε Al Sisi έρεη επηιέμεη δηηηή ζηξαηεγηθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, βαζηδφκελε αθ’ ελφο ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ πξνο ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
ε πηψζε ην Μάην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο,
κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, ν
νπνίνο είρε παξνπζηάζεη αμηφινγε άλνδν ζηε δηάξθεηα
ηνπ Απξηιίνπ, ηε ζεκαληηθφηεξε κάιηζηα απφ ηνλ Αχγνπζην 2015, ην Μάην επαλήιζε ζηα ρακειφηεξα επίπεδα, ησλ κελψλ πνπ πξνεγήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, ελψ ηνλ
Απξίιην ν ζρεηηθφο δείθηεο είρε ππεξβεί ην θαηψθιη ησλ
50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ
χθεζε, ην Μάην ππνρψξεζε θαη πάιη θάησ απφ ηηο 50
κνλάδεο, επηζηξέθνληαο ζην επίπεδν ηνπ Φεβξνπαξίνπ,
δειαδή ζηηο 48,2 κνλάδεο πνπ είραλ ηφηε απνηειέζεη ην
θαηψηαην ζεκείν ηνπ δείθηε ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν, έλαληη 50,8 κνλάδσλ ηνλ Απξίιην, 49,9 κνλάδσλ ην
Μάξηην θαη 48,5 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο
έηνπο.
Σν Μάην 2019 ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο παξαγσγήο, ησλ
απνζεκάησλ, ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο,
θαζψο θαη ησλ λέσλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο. χκθσλα κε ηελ σο άλσ εκηξαηηλή ηξάπεδα, νη επηθείκελεο πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απξνζπκία
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα πξνβεί ζην άκεζν κέιινλ ζε
πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ –κεηψλνληαο
έηζη ην θφζηνο δαλεηζκνχ- πξαθηηθά ζεκαίλνπλ φηη νη
δπζρεξείο ζπλζήθεο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλν-
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κίαο παξακέλνπλ, θαζψο απηφο επσκίδεηαη ην θχξην βάξνο ηνπ ζπλερηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Πάλησο,
φπσο αλέθεξε ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Emirates NBD, παξά
ην γεγνλφο φηη δηαθαίλεηαη πσο νη δπζρεξείο ζπλζήθεο
γηα ηηο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ζα εμαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ζε πεξηζζφηεξν κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζα
βειηησζνχλ, θαζψο νη ηζρπξνί ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα ηνλψζνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε.
Παξνπζία Πξνέδξνπ Al Sisi ζε δηεζλή αθξηθαληθή
δηάζθεςε θαηά ηεο δηαθζνξάο
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ νκηιία
ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi θαηά ηελ έλαξμε ηεο
αθξηθαληθήο δηάζθεςεο θαηά ηεο δηαθζνξάο (African
Anti-Corruption Forum - AACF), πνπ έιαβε ρψξα ζην
ζέξεηξν Sharm El Sheikh ηνπ λνηίνπ ηλά θαηά ην δηήκεξν 12-13/6. ηε δηάζθεςε κεηείραλ εγέηεο θαη πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη απφ 48 αθξηθαληθέο ρψξεο, 4 αξαβηθέο ρψξεο θαη 9 δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε ζηηο πνηθίιεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο
θπβέξλεζήο ηνπ γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Αίγππην, αλαγλσξίδνληαο πσο ην ελ ιφγσ πξφβιεκα απνηειεί εθ ησλ θπξηφηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ πνξεία γηα ηελ
επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο
αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δεκηνπξγία εζληθήο επηηξνπήο
γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, ελψ εμέθξαζε ηε δέζκεπζε ηεο ρψξαο ηνπ γηα ζπκκφξθσζε πξνο φια ηα δηεζλή πξφηππα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πάηαμε απηήο. Παξάιιεια, επηζήκαλε φηη ε Αίγππηνο έρεη ππνγξάςεη φιεο
ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζπκθσλίαο ζην πιαίζην ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ
πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (ηελ νπνία ε
Αίγππηνο ππέγξαςε θαη θχξσζε εληφο ηνπ 2017), ελψ ε
θπβέξλεζε θξνληίδεη λα ζεζπίζεη φια ηα εζσηεξηθά λνκνζεηηθά κέηξα πξνο εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ
ηεο ρψξαο γηα πάηαμε ηεο δηαθζνξάο.
Πηψζε ησλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην θαηά 8,2% ην 2018
βιέπεη ε UNCTAD
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα εηήζηα
έθζεζε ηεο UNCTAD γηα ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ξνέο
(“World Investment Report 2019”), ε Αίγππηνο δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ
φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ
(ΑΞΔ), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2018, παξά ηελ πηψζε
ηνπ επηπέδνπ απηψλ θαηά 8,2%, ζηα $6,8 δηζ., έλαληη
$7,4 δηζ. ην 2017 θαη $8,1 δηζ. ην 2016. Καηά ηελ
UNCTAD, ε πηψζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην αηηηνινγείηαη κε βάζε ηε γεληθφηεξε πησηηθή ηάζε
ησλ επελδχζεσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Καηά ηελ
UNCTAD, νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ππνζηεξίρζεθαλ θπξίσο απφ ηελ άλνδν ησλ επελδχζεσλ ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη απφ απμεκέλεο επελδπηηθέο εηζξνέο ζηνπο θιάδνπο ππνδνκψλ απνζήθεπζεο ζηηεξψλ θαη ππνδνκψλ πγείαο.
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Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θπξψλεη ηελ αχμεζε κηζζψλ &
ζπληάμεσλ απφ 1ε Ινπιίνπ
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ εμαγγειηψλ ηνπ
ζην ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi επηθχξσζε λνκνζεζία γηα ηελ αχμεζε θαηά 15% ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, απφ ηελ 1ε
Ηνπιίνπ νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο
ζα απνιαχνπλ πεξηνδηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7% επί
ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, θαζψο θαη κεληαίν “bonus” ηεο ηάμεσο ησλ EGP150, ελψ νη ππάιιεινη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα ιάβνπλ απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%.
Οη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή εληαίνπ ΑΦΜ
Όπσο ζεκείσζε ζηα κέζα Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνπλ μεθηλήζεη, απφ ηελ 1/6, λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα εληαίνπ
αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ), ν νπνίνο ζα αθνινπζεί ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο πάζεο θχζεσο θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο Αξρέο, είηε πξφθεηηαη
γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο, ή γηα εηδηθνχο θφξνπο (ΦΠΑ
θ.α.). Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θαζηέξσζε
ηνπ εληαίνπ ΑΦΜ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ηεο απφθαζεο ππ’ αξηζ. 729/2018, πεξί εθζπγρξνληζκνχ
θαη απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ο εληαίνο
ΑΦΜ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνπο κέρξη πξφηηλνο ηζρχνληεο
αξηζκνχο θνξνινγηθψλ κεηξψσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαλ,
πέξαλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη κε ηηο θαηά πεξίπησζε
θνξνινγηθέο ηνπ ππνζέζεηο, θαζηζηψληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο αξθεηά πνιχπινθε. Καηά
ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Φνξνινγηθήο Αξρήο, θ.
Hussein, ε θαζηέξσζε εληαίνπ ΑΦΜ αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, κεηαμχ άιισλ, ην έξγν ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνκαηνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε πνπ ζα ηνπο
παξέρεηαη κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.
Ιθαλνπνηεκέλε ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απφ ζεηηθά
δηεζλή δεκνζηεχκαηα
ηηο 17/6, κε αλαθνίλσζή ηνπ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην
εμέθξαζε ηε βαζηά ηθαλνπνίεζή ηνπ αλαθνξηθά κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ έγθπξνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Bloomberg, κε βάζε ηελ νπνία ε
Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν αλζεθηηθψλ θαη επέιηθησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε, πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δεχηεξε ζέζε, πίζσ απφ ηηο
Φηιηππίλεο, επί ζπλφινπ 21 αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ.
Καηά ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ
πξαθηνξείνπ Bloomberg βαζίζηεθαλ ζε πξαγκαηηθά ζεηηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Αηγχπηνπ, φπσο ν πςειφο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, ε ελίζρπζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ε κεγάιε αχμεζε
ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ζηηο πξφζθαηεο αλαβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο
ρψξαο απφ κεγάινπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Σν
αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζπκπιήξσζε φηη ζηελ
παξνχζα θάζε ε ρψξα απνιακβάλεη ηα πςειφηεξα επίπεδα δηεζλψλ αμηνινγήζεσλ ηνπ αμηφρξενχ ηεο απφ ηελ
επνρή ηνπ 2011, έπεηηα απφ ηηο αλαβαζκίζεηο ζηηο νπνίεο
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πξνέβεζαλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s (ην
Μάην 2018), Fitch (ην Μάξηην 2019) θαη Moody’s (ηνλ
Απξίιην 2019).
Δπίζεκεο επηζθέςεηο Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ ζε Λεπθνξσζία θαη Ρνπκαλία
ην δηάζηεκα 16-19/6, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi
πξαγκαηνπνίεζε δηαδνρηθέο επίζεκεο επηζθέςεηο ζηε
Λεπθνξσζία θαη ηε Ρνπκαλία, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
νπνίσλ αζρνιήζεθε αξθεηά εθηελψο ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο.
Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Λεπθνξσζία, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ θ. Shoukry, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε
κε ηνλ νκφινγφ ηνπ, Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Lukashenko,
κε πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπνπο
ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη κε εθπξνζψπνπο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ γίγλεζζαη θαη επηθεθαιήο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Κχξην αληηθείκελν ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ είρε ν θ. Al Sisi ππήξμε ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε
ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληαηηθνπνηεζεί, ηδηαίηεξα ζηε ζπκπαξαγσγή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ
ζηελ Αίγππην, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ),
ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. Οη ζπδεηήζεηο
ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζε λέεο ζπλεξγαζίεο γηα ηε
ζπκπαξαγσγή νρεκάησλ, θαζψο επίζεο ζηε κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο ζηνλ θιάδν αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη αγξνβηνκεραλίαο, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο, βαζηθνί ζηφρνη ηεο επίζθεςεο Al Sisi ζηε Λεπθνξσζία ππήξμαλ επίζεο ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, αιιά
θαη ηνπξηζηηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα ζηελ
Αίγππην. Καηά ηε ζπλάληεζή ηνπο, νη Πξφεδξνη ησλ δχν
ρσξψλ ππέγξαςαλ ζεηξά ζπκθσληψλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ,
επελδχζεσλ, πεξηβάιινληνο, πδάηηλσλ πφξσλ, γεσξγίαο,
αζιεηηζκνχ, ζηξαηησηηθήο παξαγσγήο, εθπαίδεπζεο, επηζηεκνληθήο έξεπλαο, νηθνλνκηθψλ & πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μηλζθ θαη ηεο αηγππηηαθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννηίνπ ηλά, ζχκθσλα πάληα κε
ηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλέθεξε φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ππέγξαςε κε ηε ιεπθνξσζηθή πιεπξά 3 κλεκφληα πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ
ζρέζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία
ζηνπο ηνκείο πξνηχπσλ θαη ειέγρσλ πνηφηεηαο πξντφλησλ.
Όζνλ αθνξά ηελ επίζθεςε ζηε Ρνπκαλία, ν θ. Al Sisi
ζπλαληήζεθε ζηηο 19/6 κε ην Ρνπκάλν νκφινγφ ηνπ, θ
Iohannis, ηνλίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο Αηγχπηνπ λα
εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε Ρνπκαλία ζε δηάθνξνπο
ηνκείο, ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαληηθή εμέιημε πνπ ζεκεηψζεθε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο δηαθφξνπο
θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο.
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Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηα επηηεχγκαηα ηνπ
πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα
κεγάια εζληθά αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζηε
ρψξα. Ο θ. Al Sisi εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο γηα επίηεπμε πνηνηηθνχ άικαηνο ζηε δηκεξή
ζπλεξγαζία, ηδίσο κέζσ ελζάξξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ δχν ρσξψλ, κε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ
εθαηέξσζελ ξνψλ επελδχζεσλ. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά
ηφληζε εμάιινπ ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλφδνπ ηεο κηθηήο επηηξνπήο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, επηζηεκνληθήο & ηερληθήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ρνπκαλίαο πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο αξρέο
Μαξηίνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη ηνπξηζκνχ. Καηά
ηε ζπλάληεζε ησλ δχν εγεηψλ ζπκθσλήζεθε εμάιινπ λα
ζπλερίζεη ε Ρνπκαλία ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηεο εληφο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ Αίγππην,
αιιά θαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ
Δ.Δ. θαη Αηγχπηνπ. ε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην Βνπθνπξέζηη ζηηο 19/6, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εμέθξαζε ηθαλνπνίεζε ηφζν γηα ηελ πξφζθαηε εθθίλεζε απ’ επζείαο ηαθηηθήο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, φζν
θαη γηα ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ ξνπκαληθψλ πηήζεσλ
charter πξνο ηνπο δεκνθηιείο αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο
ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα (ζπγθεθξηκέλα, πξνο Hurghada
θαη Sharm El Sheikh).
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λεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
ηεο θεθαιαίνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ζεκεξηλνί κέηνρνη δελ
ελδηαθέξνληαη λα απνρσξήζνπλ ή εθρσξήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε θξαηηθή National Investment
Bank θαηέρεη ην 69% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο eFinance, ελψ κεξίδηα 9% θαηέρνπλ έθαζηνο ησλ νκίισλ
National Bank of Egypt (NBE), Egyptian Banks Company (EBC) θαη Egyptian Company for Investment Projects.
Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ
φηη έρνπλ μεθηλήζεη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ πξνζθνξά
πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
θξαηηθνχ νκίινπ Sidi Kerir Petrochemicals ζην ρξεκαηηζηήξην, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν επελδπηηθφο φκηινο NI
Capital. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζρεηηθά «θνληηλέο»
απφ απφςεσο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εκθαλίδνληαη επίζεο
νη κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο ηφζν ηεο Alexandria Containers & Cargo Handling Company (ACCH), φζν θαη
ηεο Abu Qir Fertilizers, πνπ αλακέλνπλ φκσο ηηο εηζεγήζεηο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο ηηο δηαρεηξίδνληαη, ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο
ηνπο.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νινθιεξψλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία ΓΙΣ
ην ηέινο Ηνπλίνπ, φπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νινθιήξσζε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο
ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. εκεηψλεηαη φηη
ην ζρεηηθφ πξνθαηαξθηηθφ λνκνζρέδην έρεη ήδε ιάβεη ηελ
θαη’ αξρήλ έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην ηέινο ηνπ 2018, ελψ έθηνηε δηελεξγνχληαη νξηζκέλεο πξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ ηξνπνπνηεκέλε λνκνζεζία γηα
ηηο ζπκπξάμεηο αλακέλεηαη λα θαζηεξψζεη λένπο κεραληζκνχο γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ θαη ηηο αλαζέζεηο
έξγσλ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνπο ζρεηηθνχο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο, ελψ ζα επηηξέπεη επίζεο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα ππνβάιινπλ «απηφθιεηεο»
πξνζθνξέο, αιιά θαη ζην θξάηνο λα δηαπξαγκαηεχεηαη
απ’ επζείαο κε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα αλάζεζε έξγσλ, ζε
πεξηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ ππνβάιεη κνλαδηθέο πξνζθνξέο ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ. Σέινο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα δχλαηαη λα κεηέρεη
ζε κεγαιχηεξν θάζκα κεγάισλ έξγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, επηθεληξσκέλσλ πάληνηε ζηνπο θιάδνπο ππνδνκψλ, δεκφζησλ θαη θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ.

Δπελδπηηθφ roadshow γηα πξνψζεζε ηδησηηθνπνίεζεο
ηεο Alexandria Containers
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ,
ην πξψην ζθέινο ηνπ επελδπηηθνχ roadshow γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο πξφζζεηεο κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ
θξαηηθνχ νκίινπ Alexandria Containers & Cargo Handling Company (ACCH) ζηηο αγνξέο ηνπ Νηνπκπάη θαη
ηνπ Λνλδίλνπ, νινθιεξψζεθε πξφζθαηα κε ζρεηηθή επηηπρία. Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο EFG Hermes θαη Citi, νη
νπνίεο ρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπ νκίινπ
ζην ρξεκαηηζηήξην (κεξίδην 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), ζπλαληήζεθαλ κε ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο
πνπ ηνπο έζεζαλ αξθεηά «πηεζηηθά» εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θεξδνθνξία, ην απνζεκαηηθφ θαη ηε κεηνρηθή
δηάξζξσζε ηνπ νκίινπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηνλ Ηνχιην πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ επελδπηηθνχ roadshow γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νκίινπ Γεκνζηεχκαηα πεξί ζπκκεηνρήο Αηγχπηνπ ζε δηάζθεςε γηα ην εηξελεπηηθφ ζρέδην ηεο ακεξηθαληθήο ΓηνίACCH, απηή ηε θνξά ζηηο ΖΠΑ.
θεζεο γηα ηε Μ. Αλαηνιή
Πξφζζεηα ζρέδηα ηδησηηθνπνηήζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ ην ηέινο Ηνπλίνπ, πέξαλ ηνπ πνιηηηθνχ, ν αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε αξθεηά εθηεηακέλα κε
2019
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε ηε ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ ζε δηάζθεςε ζηε Μαλάκα
αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη κεξίδην ηνπ Μπαρξέηλ θαηά ην δηάζηεκα 25 & 26/6, θαηά ηελ
10% έσο 15% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θξαηηθνχ νπνία αλακέλεηαη λα απνθαιπθζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο εηνκίινπ e-Finance, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ε- ξελεπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο γηα ηε
ιεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αηγππηηαθφ Μ. Αλαηνιή, ζπλνδεπφκελνπ απφ αλαπηπμηαθέο ρξεκαθξάηνο, εληφο ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ζην πιαί- ηνδνηήζεηο, κε ηίηιν “Mideast Peace to Prosperity”. χκζην ηνπ δεπηέξνπ «θχκαηνο» κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, απφ ην ζπλνιηθφ
θξαηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο e- παθέην ακεξηθαληθψλ αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
Finance δηα αξρηθήο δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO) αλακέ- γηα ηελ Παιαηζηίλε, ην Λίβαλν, ηελ Ηνξδαλία θαη ηελ
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Αίγππην πνπ πεξηιακβάλεη ην εηξελεπηηθφ ζρέδην, χςνπο
$50 δηζ., ε Αίγππηνο αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη θεθάιαηα $9,16 δηζ., ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παιαηζηηληαθή πιεπξά έρεη ήδε
«απνθεξχμεη» ην εηξελεπηηθφ – αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηεο
ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο.
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη ακεξηθαληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ, αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε θνλδχιηα $5 δηζ. ζηνλ ηνκέα ππνδνκψλ κεηαθνξψλ, $1,5 δηζ. πξνο ζηήξημε ηνπ
ζηφρνπ αλάδεημεο ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ θφκβν
γηα ην θπζηθφ αέξην, $2 δηζ. γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηε
ρεξζφλεζν ηλά, $500 εθαη. γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ
Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη γηα ηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ αθηψλ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο,
$125 εθαη. γηα ρξεκαηνδνηήζεηο αηγππηηαθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ ακεξηθαληθνχ OPIC
(Overseas Private Investment Corporation), $30 εθαη. γηα
αλαβάζκηζε ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ
κε ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο θαη $12 εθαη. γηα ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κεηαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο Αηγχπηνπ
κε ηε Γάδα. Δπηπιένλ, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ακεξηθαληθή δέζκεπζε, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ, γηα
αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ δσλψλ
QIZ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αίγππην (Qualified Industrial
Zones, ήηνη ειεχζεξσλ «κεηθηψλ» βηνκεραληθψλ δσλψλ
Αηγχπηνπ-Ηζξαήι) θαη ησλ ηζξαειηλψλ – παιαηζηηληαθψλ
εδαθψλ.
χκθσλα πάλησο κε αλαθνξέο ηνπ αηγππηηαθνχ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζηηο 27/6, ην σο άλσ ακεξηθαληθφ ζρέδην
απέηπρε λα ζπγθεληξψζεη ηελ απαξαίηεηε πνιηηηθή ζηήξημε ζηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο ζηε Μαλάκα, θαζψο
αξθεηά απφ ηα κεηέρνληα κέξε εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη
πξνηνχ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε αλαπηπμηαθνχ / επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη επηηεπρζεί πνιηηηθή ιχζε ζηελ
ηζξαειηλν-παιαηζηηληαθή δηέλεμε. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε επίζεο ηελ εμαηξεηηθά ρακειή
ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε δηάζθεςε.
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Η Αίγππηνο κεηέρεη ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο νκάδαο
G20 ζηελ Osaka
Όπσο αλέθεξε ζηηο 26/6 ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλαρψξεζε γηα ηελ Ηαπσλία, πξνθεηκέλνπ λα κεηάζρεη, εθπξνζσπψληαο ηελ
Αίγππην, αιιά θαη ηα 54 θξάηε ηεο Αθξηθαληθήο
Έλσζεο, ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο νκάδαο
ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), ε νπνία ζα ιάβεη
ρψξα ζηελ Osaka ηεο Ηαπσλίαο, θαηά ην δηήκεξν 2829/6. Καηά ηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία, βαζηθνί ζθνπνί ηεο
αηγππηηαθήο ζπκκεηνρήο είλαη αθ’ ελφο ε ελίζρπζε ηεο
δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ηαπσλίαο γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη αθ’ εηέξνπ ε
ελδπλάκσζε ηεο ηαπσληθήο ζηήξημεο ζηελ αλαπηπμηαθή
πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θάζε είδνπο ππνδνκψλ ζε
νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. Δγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ.
Maait, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi ζηελ
Osaka, αλακέλεηαη ζην πεξηζψξην ηεο ζπλφδνπ λα έρεη
επαθέο κε ζεηξά επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, θπξίσο κε ζθνπφ λα ηηο ελεκεξψζεη γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο εθδφζεηο αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε γηνπάλ θαη γηέλ θαηά ην πξψην
ηξίκελν ηνπ 2020.

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch πξνβιέπεη αχμεζε
ηνπ φγθνπ ρνξεγήζεσλ απφ ηνλ αηγππηηαθφ ηξαπεδηθφ
ηνκέα
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ζε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, πξνέβιεςε φηη ν αηγππηηαθφο
ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζα εμαθνινπζήζεη ην ηξέρνλ έηνο λα
θαηαγξάθεη ηζρπξή αχμεζε ηνπ φγθνπ δαλεηαθψλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηελ νηθνλνκία, ηεο ηάμεσο ηνπ 22,5%, δεδνκέλεο ηεο βειηίσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ επηηνθίσλ, πνπ ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηε δήηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα
δαλεηζκφ. χκθσλα κε ηνλ νίθν Fitch, ην κεξίδην ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ απνξξφθεζε ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ αλακέλεηαη λα παξακείλεη πςειφ, σζηφζν εθηηκάηαη πσο απηφ ζα κεησζεί ζηαδηαθά ζε κεζνπξφζεζκν
ρξνληθφ νξίδνληα κε ηελ πξφνδν ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, θαΣν αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην εγθξίλεη ησλ πξψην αηγπ- ζψο απηφ πξνζδνθάηαη φηη ζα επηθέξεη ηαρεία αλάθακςε
πηηαθφ λφκν πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
ηηο 17/6, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ -πξψην
ζηα ρξνληθά- εγρψξην λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξν- ε EGP1,852 ηξηζ. ην χςνο ησλ θξαηηθψλ νθεηιψλ
ζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ζα αθνξά φινπο ηνπο Αη- απφ δαλεηζκφ κέζσ εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγχπηηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ηνπο ππεθφνπο θξαηψλ κε- γσλ ζε εγρψξην λφκηζκα
ιψλ ηεο Δ.Δ. ζηελ Αίγππην. Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία πεξηέ- χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ Τρεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην χςνο ησλ εθθξεκψλ νθεηδηέπνπλ ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδν- ιψλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο απφ δαλεηζκφ κέζσ εληφκέλσλ πνιηηψλ απφ δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, πξνβιέπνληαο κάιηζηα πνηλέο λφκηζκα αλεξρφηαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο
γηα ηνπο παξαβάηεο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ θπιάθηζε ζε EGP1,852 ηξηζ. ($110,9 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ, έσο επηβνιή πξνζηίκσλ κεηαμχ ηηκίεο), κε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ λα νθείιεηαη
πξνο ηα εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία απνηεEGP100.000 θαη EGP 1 εθαη.
ινχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηέο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα. Πην αλαιπηηθά, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εθδνζέλησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ 2019 ζε
EGP1,15 ηξηζ., κε πεξηφδνπο σξίκαλζεο 3 κελψλ
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(γξακκάηηα αμίαο EGP83,93 δηζ.), 6 κελψλ (γξακκάηηα
αμίαο EGP205,17 δηζ.), 9 κελψλ (γξακκάηηα αμίαο
EGP315,17 δηζ. θαη 12 κελψλ (γξακκάηηα αμίαο
EGP546,83 δηζ.). Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ νκνιφγσλ ζε
εγρψξην λφκηζκα πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ
αλεξρφηαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ 2019 ζε EGP701,18 δηζ.,
κε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο σξίκαλζεο, πνπ θζάλνπλ έσο
ην έηνο 2028 θαη απνδφζεηο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ
11,4% θαη 18,75%. Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ νκνιφγσλ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην θξάηνο
θαη βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ αλέξρεηαη ζε $23,1
δηζ. –φζνλ αθνξά ηα νκφινγα ζε δνιιάξην- θαη ζε €4
δηζ. -φζνλ αθνξά ηα νκφινγα ζε επξψ- κε πεξηφδνπο
σξίκαλζεο κεηαμχ 5 θαη 30 εηψλ.
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ,
ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνγξακκαηίδεη λα πξνβεί ζηελ
έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ χςνπο
EGP146,5 δηζ. εληφο ηνπ Ηνπλίνπ, ζε ζπλέρεηα εθδφζεσλ
ρξενγξάθσλ ζπλνιηθήο αμίαο EGP184 δηζ. θαη EGP148
δηζ. θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην, αληίζηνηρα, ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο δαλεηζκνχ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ EGP478,5 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ
ηξηκήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19), πξνο
θάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο.
Καηά 11,33% απμήζεθε ηνλ Απξίιην 2019 ε εγρψξηα
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 Απξηιίνπ 2019 θαηά 11,33% ζε εηήζηα
βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,76 ηξηζ., έλαληη EGP 3,72
ηξηζ. ην Μάξηην. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο
αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, πέθηνληαο απφ ην
13,3% ην Γεθέκβξην 2018, ζην 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην,
ζην 11,55% ην Φεβξνπάξην θαη ζην 11,38% ην Μάξηην
2019, αληίζηνηρα.
πλέρηζε ηεο πνξείαο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ
λνκίζκαηνο
Ζ θεηηλή πνξεία αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, ηφζν έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιιαξίνπ, φζν θαη
έλαληη ηνπ επξψ, ζπλερίζηεθε θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ
Ηνπλίνπ, εμαθνινπζψληαο λα θηλείηαη ζε ηζηνξηθά πςειά
επίπεδα ηειεπηαίαο δηεηίαο. χκθσλα κε έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε ζπλέρηζε ηεο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηηο εμαηξεηηθά απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο θέηνο, πνπ έρνπλ
θζάζεη ην επίπεδν ησλ $29 δηζ. απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο
έσο ην ηέινο Μαΐνπ. Καηά ηνπο αλαιπηέο, νη απμεκέλεο
εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο νθείινληαη θπξίσο αθ’ ελφο ζε
επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο εηζξνέο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο. Καηά ην δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Fitch, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαηίκεζε ηεο ιίξαο θαίλεηαη λα έρεη
δηαδξακαηίζεη ε θαηάξγεζε -απφ ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ
2018- ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχζε
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ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ μέλσλ επελδπηψλ κε ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζηελ
Αίγππην, ελφο κεραληζκνχ πνπ ζπλέηεηλε ζηε δεκηνπξγία
ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο ζηηο ηζνηηκίεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηηο 17/6 ε επίζεκε
ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην (ηηκή
αγνξάο) βξηζθφηαλ ζηηο 16,69 ιίξεο αλά δνιιάξην (έλαληη
17,87 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο ηνπ 2019), ελψ ε
ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξψ (επίζεο, ηηκή αγνξάο) αλήιζε
ζε 18,74 ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 20,38 ιηξψλ αλά επξψ
ζηηο αξρέο ηνπ 2019, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ην δηεζλέο
εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Bloomberg, ε αηγππηηαθή
ιίξα απνηειεί έλα εθ ησλ λνκηζκάησλ κε ηηο θαιχηεξεο
επηδφζεηο δηεζλψο θέηνο, δεδνκέλνπ φηη θηλείηαη ζε αλψηαηα επίπεδα δηεηίαο θαη έρεη αλαηηκεζεί θαηά άλσ ηνπ
6% έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Όπσο
πάλησο αλαθέξνπλ αξθεηέο δηεζλείο εθηηκήζεηο, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch, ζε ρξνληθφ
νξίδνληα πξνζερνχο δηεηίαο, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη
ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο.
Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζπλέδξην “Seamless North Africa Conference” ζην Κάηξν
ην δηάζηεκα 17-18/6 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν ην
2ν δηεζλέο ζπλέδξην ηερλνινγίαο ηνπ θιάδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν “Seamless North Africa
2019”, κε ζπλδηνξγαλσηέο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ, ην πκβνχιην Αξαβηθήο Οηθνλνκηθήο Δλφηεηαο
(Council of Arab Economic Unity), ηνλ Αξαβηθφ χλδεζκν (League of Arab States) θαη ην Αηγππηηαθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην (Egyptian Banking Institute ). Σν ζπλέδξην ηέιεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγππηίνπ Π/Θ θ. Madbouly θαη ην παξαθνινχζεζε πιεζψξα πςειφβαζκσλ
αμησκαηνχρσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη 500
πεξίπνπ Αηγχπηηνη θαη δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο, αιιά
θαη εθπξφζσπνη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε ε
ελίζρπζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ην «άλνηγκα» ηεο
εγρψξηαο αγνξάο ζε θαηλνηφκα ηερλνινγηθά πξντφληα
πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνλ ελ ιφγσ
θιάδν.
Γηνξγάλσζε 5εο επξσκεζνγεηαθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάζθεςεο ζην Κάηξν
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 16/6 έιαβε ρψξα
ζην Κάηξν, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ε πέκπηε επξσκεζνγεηαθή δηάζθεςε γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (“5th MEDA Finance”), ε
νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ., κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ (FEDCOC), θαη κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα
πξνσζήζεη πεξηζζφηεξν ην εκπφξην, ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο
λφηηαο κεζνγεηαθήο γεηηνλίαο ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, ε δηάζθεςε παξάγεη εηζεγήζεηο πξνο ππνβνήζεζε ησλ νξγαλη-
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ζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο
λφηηαο κεζνγεηαθήο γεηηνλίαο, ψζηε απηνί λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ ηφλσζε ησλ εμαγσγψλ, ησλ επελδχζεσλ
θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ: ηνλ Οθηψβξην 2019 ε
ηδησηηθνπνίεζε ηεο Banque du Caire
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θ. Amer, ηνλ Οθηψβξην 2019 πξφθεηηαη λα εηζαρζεί –κέζσ αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO)- ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ κεξίδην 30% έσο 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κεγάιεο
θξαηηθήο ηξάπεδαο –ζπγαηξηθήο ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο ζηε ρψξα, Banque Misr- Banque du Caire. Καηά ηνλ
θ. Amer, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο πξνζθνξάο κεηνρψλ ηεο
Banque du Caire ζην Υξεκαηηζηήξην δελ είλαη εηζπξαθηηθφο, αιιά ε εμπγίαλζε ηεο ηξάπεδαο θαη ε ππνζηήξημε
ηεο πεξαηηέξσ κεγέζπλζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ηεο
αχμεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε απηφ. Νσξίηεξα, ν δηνηθεηήο ηεο Banque du Caire, θ. Fayed, είρε πξνβιέςεη φηη
πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ζην Υξεκαηηζηήξην κεξίδην κεηαμχ
20% θαη 30% ησλ κεηνρψλ ηεο ηξάπεδαο, εθηηκψληαο
ηαπηφρξνλα ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ ζε κεηαμχ
$300 θαη $400 εθαη. Ο θ. Fayed είρε επίζεο απνθαιχςεη
φηη ε δηνίθεζε ηεο Banque du Caire ζθέπηεηαη αθφκε ηελ
εηζαγσγή ηεο κεηνρήο ηεο ηξάπεδαο –δηα ηεο δηελέξγεηαο
αξρηθψλ δεκνζίσλ πξνζθνξψλ (IPOs)- ζην Υξεκαηηζηήξην Λνλδίλνπ, ή θαη ζε άιιεο ρξεκαηαγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. εκεηψλεηαη φηη αλάδνρνη ηνπ έξγνπ δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο Banque du Caire ζην Υξεκαηηζηήξην είλαη νη
κεγάιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο EFG Hermes θαη HSBC.
Παξεκπηπηφλησο, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ.
Amer, ζε ζπλέρεηα παιαηφηεξσλ δειψζεψλ ηνπ, ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, πεξί πψιεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ United Bank ζε κεγάιν ακεξηθαληθφ επελδπηηθφ ηακείν θαη νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο
εληφο πεξηφδνπ ηξηκήλνπ, απνθάιπςε φηη ην αηγππηηαθφ
θξάηνο έρεη δερζεί κέρξη ηψξα 3 πξνζθνξέο, ελψ αλακέλεη λα ιάβεη θαη πξφζζεηεο ηέηνηεο, θαηά ην πξνζερέο
δηάζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ε United Bank δεκηνπξγήζεθε ην 2006, φηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ –πνπ
ζήκεξα θαηέρεη ην 99,9% ησλ κεηνρψλ απηήο- ζπγρψλεπζε 3 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ εθείλε ηελ επνρή βξίζθνληαλ αληηκέησπα κε ηε ρξενθνπία, ζπγθεθξηκέλα, ηελ
Islamic Bank for Development & Investment, ηε Nile
Bank θαη ηελ United Egyptian, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ησλ θαηαζεηψλ.
Η Κεληξηθή Σξάπεδα εθδίδεη θαλνληζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία παξφρσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα ε
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμέδσζε ηνλ νξηζηηθφ θαλνληζκφ, θαζψο θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Σν σο
άλσ ζεζκηθφ πιαίζην θξίζεθε απνιχησο απαξαίηεην απφ
ηε CBE, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κε ην ζσζηφ ηξφπν έλα απνηειεζκαηηθφ εγρψξην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ
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πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ελζάξξπλζεο απηψλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε.
ηφρν ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο απνηειεί ε θαηά ην δπλαηφλ αχμεζε ηεο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαζέηεη
πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αλεπίζεκν πιαίζην, εθηφο ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην εηζάγεη ηηο έλλνηεο
ησλ παξφρσλ νινθιεξσκέλσλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξαπεδψλ
(“technical payment aggregators”) θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ δηεπθφιπλζεο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξαπεδψλ (“payment facilitators”), γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ
πιαηθνξκψλ, κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη
ηνπο εκπφξνπο.
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε γηα δεκηνπξγία λένπ θεληξηθνχ
απνζεηεξίνπ αμηψλ
ηηο 21/6, νη νηθνλνκηθνί ππνπξγνί ηεο θπβέξλεζεο ελέθξηλαλ ηε δεκηνπξγία λέαο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ ζα
ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ, κε ξφιν λα
δηαρεηξίδεηαη –κεηαμχ άιισλ- φιεο ηηο εθδφζεηο ηίηισλ
θξαηηθνχ ρξένπο, θαζψο θαη ηηο εθθαζαξίζεηο απηψλ, αιιά θαη λα ζπιιέγεη ηνπο θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ
ιφγσ εθδφζεηο. Δίρε πξνεγεζεί έγθξηζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial Regulatory Authority –
FRA), ηεο ζπλνιηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηφζν δεκφζησλ, φζν θαη ηδησηηθψλ απνζεηεξίσλ αμηψλ ζηε ρψξα. Ζ λέα θξαηηθή εηαηξεία ζα δηαζέηεη θεθάιαην χςνπο EGP100 εθαη., κεξίδην 60% ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ελψ κεξίδηα 20% θαη 20% αλακέλεηαη λα
θαηαβάινπλ, αληίζηνηρα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη
ην πθηζηάκελν ζήκεξα απνζεηήξην αμηψλ Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR). Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ θξαηηθψλ ηίηισλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο
ην ηέινο επηεκβξίνπ.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο
Ηνπλίνπ ε FRA ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία
πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηδησηηθψλ απνζεηεξίσλ ηίηισλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη ρξεκαηηζηεξηαθέο
ζπλαιιαγέο, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ άδεηεο
πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη ζην εμήο θαη ζπκβφιαηα
κειινληηθήο εθπιήξσζεο (“futures contracts”).
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ζην
ηέινο Ηνπλίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ
δηεζλνχο θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ αμηψλ κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο, Euroclear, κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ ππεγξάθε ζηελ Οπάζηγθηνλ ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην. Σν ελ ιφγσ κλεκφλην ζα επηηξέςεη ηε ζπκπεξίιεςε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κεηαμχ ησλ ρξενγξάθσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη
ην Euroclear, δηεπθνιχλνληαο ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα
πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε
αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξαζκέλα ζε ιίξεο. Ζ

ΙΟΤΝΙΟ
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αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη ε έθδνζε θξαηηθψλ
νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηηο
δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Euroclear, ζα
ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ 2019.
Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα
απμεκέλεο ζε EGP265,62 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη επελδπκέλα ζε
έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά EGP7,6 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP265,62 δηζ., έλαληη
EGP258,02 δηζ. ην Μάξηην. ε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, ην χςνο ησλ μέλσλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα αλήιζε ζην ηέινο Απξηιίνπ ζε $16,64 δηζ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, νη επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Αίγππην ζε θξαηηθά έληνθα γξακκάηηα αλεξρφηαλ ζην
ηέινο Απξηιίνπ ζε EGP680,88 δηζ., έλαληη EGP703,51
δηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ, κε ηηο επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο
ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ λα αλέξρνληαη ζε EGP353,4
δηζ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ IFC εμαζθάιηζε ν φκηινο
Edita
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θνξπθαία αηγππηηαθή βηνκεραλία παξαγσγήο ζλαθ Edita, πνπ ηδξχζεθε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα κε
ζπλεπελδπηή, ηφηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ
Chipita, ππέγξαςε πξφζθαηα ζπκθσλία κε ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, γηα ηε ιήςε πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο
επηαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο έσο $30 εθαη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αηγππηηαθφο φκηινο αλακέλεηαη λα
ιάβεη άκεζα ηελ πξψηε δφζε ηνπ ζρεηηθνχ δαλείνπ,
χςνπο $20 εθαη., ελψ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη
ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, εάλ ζα αληιήζεη θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφλ ησλ $10 εθαη. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Edita, θ. Berzi, ε πηζησηηθή δηεπθφιπλζε
ζα ρξεκαηνδνηήζεη επελδπηηθά ζρέδηα επέθηαζεο ηνπ
νκίινπ ηφζν ζηελ Αίγππην, φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αλσηέξσ ζπκθσλία κε ηελ IFC ήιζε ηαπηφρξνλα
κε ηελ –ελ εμειίμεη- πινπνίεζε απφ ηνλ φκηιν Edita, εθζηξαηείαο παξαγσγηθήο θαη εκπνξηθήο δηείζδπζήο ηνπ
ζηελ αγνξά ηνπ Μαξφθνπ. Καηά ηνλ θ. Berzi, «ε Edita
αηζζάλεηαη πεξήθαλε γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ IFC,
φρη ηφζν δηφηη ε παξερφκελε απφ απηήλ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε ζα γίλεη ππφ επλντθνχο φξνπο, αιιά θπξίσο γηαηί ε παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ IFC πξνο εκάο ζπληζηά ηελ ηζρπξφηεξε απφδεημε πεξί ηεο πγηνχο θαη εχξσζηεο θαηάζηαζεο ηνπ νκίινπ καο, θαζψο θαη ηεο
έγθξηζεο ησλ εηαηξηθψλ καο αμηψλ απφ ηελ IFC».
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Γεκηνπξγία ζηελ Αίγππην ηεο κεγαιχηεξεο ηαηξηθήο
πφιεο ζηελ Αθξηθή & ηε Μ. Αλαηνιή
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο
Αλαπηπμηαθήο Αξρήο ηεο Badr City, ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, πιεζίνλ ηεο λέαο δηνηθεηηθήο
πξσηεχνπζαο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζρεδηάδεη λα δεκηνπξγήζεη κεγάιν ηαηξηθφ ζπγθξφηεκα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP20 δηζ., ην
νπνίν ζα απνηειέζεη ην κεγαιχηεξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο.
Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο σο άλσ Αξρήο, θ. Mandour,
πνζνζηφ 90% ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ
ζα πξνέιζεη απφ αηγππηηαθέο πεγέο. Ζ ηαηξηθή πφιε ηεο
Badr City αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη 13 εηδηθεπκέλα
ηαηξηθά / λνζειεπηηθά ηδξχκαηα δπλακηθφηεηαο 2.000
θιηλψλ, εθπαηδεπηηθφ λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα, θαζψο θαη
ππεξζχγρξνλεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηαηξηθή
πφιε πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζε επηθάλεηα 109 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 30 κήλεο έπεηηα απφ ηελ εθθίλεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε θαηαζθεπή ηεο ηαηξηθήο πφιεο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο εληφο πεξηφδνπ
πεληαεηίαο απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ελψ, ηδηαίηεξα
ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, πξφθεηηαη λα αληιεζεί ζπλδξνκή θαη ηερλνγλσζία απφ νκίινπο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία απηήο.
Ο νίθνο Fitch μεθηλά γηα πξψηε θνξά ζηελ Αίγππην
δηεζλέο πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο
Fitch Learning, ζπγαηξηθφο ηνπ δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Fitch, αλαθνίλσζε ζηηο 10/6 ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο, γηα πξψηε θνξά ζηελ Αίγππην, ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηφο ηνπ αθαδεκηψλ εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνηήζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ
MASAR. ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ν νίθνο Fitch δηθαηνιφγεζε ηελ επηινγή ηνπ γηα ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αθαδεκηψλ ηνπ ζηελ Αίγππην, κε ην ζθεπηηθφ
φηη βνχιεζή ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηερλνγλσζία θαη
πξαθηηθέο ιχζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ
θιάδν θαη λα πξνσζήζεη ηελ εμέιημε ησλ ζηειερψλ απηνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ελ ιφγσ αθαδεκηψλ ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ Ηνπλίνπ, πξνζθέξνληαο
δχν θχθινπο καζεκάησλ, δηάξθεηαο νθηψ εβδνκάδσλ,
πνπ ζα επηθεληξσζνχλ ζε δεηήκαηα βέιηηζηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ κεγάισλ, αιιά θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηα ζηειέρε ηνπ αηγππηηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ Fitch
learning, θ. Καξαΐζθνο, «ν φκηινο Fitch αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο πνπ μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αθαδεκίαο, σο έλα πξψην βήκα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηζρπξήο παξνπζίαο ζηελ Αίγππην θαη ηελ
Αθξηθή».
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Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Δζζνλία
θαη ηε Λεηνλία
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα
Ηνπλίνπ ην αηγππηηαθφ πκβνχιην Γηεζλνχο πλεξγαζίαο
(Egyptian Council for International Cooperation) δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζε δχν ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, ηελ Δζζνλία θαη ηε Λεηνλία, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ αηγππηηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ νκίισλ, κε αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε
ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ -κε έκθαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ- πξνο αλάπηπμε θνηλψλ επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ σο άλσ πκβνπιίνπ, θ. Raslan, ν
νπνίνο ηπγράλεη επίζεο πξφεδξνο ηνπ δηκεξνχο αηγππηηνθαλαδηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε απνζηνιή
ζηηο Δζζνλία θαη Λεηνλία δηνξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία
κε ην αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ θαη ηηο Πξεζβείεο ησλ δχν ρσξψλ ζην Κάηξν. Ο θ. Raslan αλέθεξε φηη νη Αηγχπηηνη
επηρεηξεκαηίεο πνπ κεηείραλ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο θιάδνπο ηνπξηζκνχ, πεηξνρεκηθψλ, ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, βηνκεραλίαο, λαπηηιίαο θαη ππεξεζηψλ logistics. Καηά ηνλ θ. Raslan, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απνζηνιήο έγηλε ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πκβνπιίνπ,
πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο Αηγχπηνπ κε κε παξαδνζηαθνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο.
Ο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan Allam αγνξάδεη
πιεηνςεθηθφ παθέην ζε γεξκαληθή εηαηξεία επεμεξγαζίαο λεξνχ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν κεγάινο
αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan Allam αγφξαζε πιεηνςεθηθφ κεηνρηθφ παθέην ζηελ –εδξεχνπζα
ζην Μφλαρν- γεξκαληθή εηαηξεία επεμεξγαζίαο λεξνχ
Bioworks AG, ε νπνία δηαζέηεη πινχζηα δηεζλή εκπεηξία
θαη δξαζηεξηφηεηα θαη ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζε παγθφζκην επίπεδν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο αεξηζκνχ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε επξσπατθή εμαγνξά ζηελ
νπνία πξνρσξά ν φκηινο Hassan Allam, ν νπνίνο ζθνπεχεη λα επεθηαζεί κε ηαρείο ξπζκνχο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη πγξψλ ιπκάησλ. χκθσλα κε
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε δηνίθεζε ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ηα ελία ηεο θαη κεηά ηελ
εμαγνξά απφ ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν.
πκκεηνρή Αηγχπηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζχλνδν
θνξπθήο ΗΠΑ-Αθξηθήο (Μνδακβίθε, 18-21/6/2019)
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
αηγππηηαθή απνζηνιή ππφ ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ &
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr έιαβε κέξνο ζηε 12ε επηρεηξεκαηηθή ζχλνδν θνξπθήο ΖΠΑ-Αθξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Μνδακβίθεο, Μαπνχην, θαηά ην δηάζηεκα 18-21/6. Κεληξηθφ ζέκα ηεο
δηάζθεςεο ήηαλ ε πξνψζεζε κίαο βηψζηκεο εηαηξηθήο
ζρέζεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Αθξηθήο, ελψ ηηο εξγαζίεο ηεο
άλνημε ν Πξφεδξνο ηεο Μνδακβίθεο, θ. Nyusi.
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Καηά ηελ νκηιία ηεο ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ
αλέθεξε φηη ε ρψξα ηεο έρεη μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο
κε δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD)
κε ζθνπφ ηελ απφ πιεπξάο ηνπο παξνρή ζηήξημεο ζηελ
πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ ζηελ αθξηθαληθή
ήπεηξν. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε θα
Nasr ζπλαληήζεθε, ζην πεξηζψξην ηεο ζπλφδνπ, κε ηελ
Ακεξηθαλίδα Τθππνπξγφ Δκπνξίνπ θα Kelley, κε ηελ
νπνία ζπδήηεζε θπξίσο ην δήηεκα ηεο ακεξηθαληθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ζε κεγάια έξγα ππνδνκψλ ζηελ
Αθξηθή. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε σο άλσ δηάζθεςε
πξνζθέξεη κία πιαηθφξκα ζε εθπξνζψπνπο θπβεξλήζεσλ, θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ
ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
επηδηψμνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ αγξνβηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα, ηελ πγεία, ηηο ππνδνκέο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηελ αζθάιεηα θ.α.
Δπίζθεςε Κνξεάηε ΤΦΤΠΔΞ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα
νηθνλνκίαο ζηελ Αίγππην
ηηο 19/6, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ζηελ Αίγππην ηνπ
Κνξεάηε Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα
νηθνλνκίαο θ. Yun Kang Hyeon (18-21/6), πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα κε θεληξηθφ ζέκα ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ελ ιφγσ εκεξίδα, ε νπνία ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην, ηελ αηγππηηαθή ππεξεζία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (MSMEDA) θαη ην Κνξεαηηθφ Ηλζηηηνχην
Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, αλαδήηεζε ηξφπνπο
θαη εξγαιεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζηνλ ηνκέα
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνηεινχλ ηε
«ξαρνθνθαιηά» ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, κε βαζηθφ ζηφρν,
απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο, ηελ άληιεζε θνξεαηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζε πιεζψξα πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ππνπξγείσλ
θαη θξαηηθψλ θνξέσλ, αθαδεκατθψλ, εξεπλεηψλ, εκπεηξνγλσκφλσλ, εηδηθψλ θαη εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα απφ ηηο δχν ρψξεο.
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Κνξεάηε Πξέζβε ζηελ Αίγππην, θ. Yoon, κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο Kang
Hyeon, «ε Ν. Κνξέα έρεη ήδε εκπιαθεί ελεξγά ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ
ζηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, αιιά θαη ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ
παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηα ζπζηήκαηα εηζηηεξίσλ θαη
ζπιινγήο εζφδσλ απφ ηα δεκφζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηηο πεξηνρέο Καΐξνπ θαη Αιεμάλδξεηαο». εκεηψλεηαη φηη ε Ν. Κνξέα έρεη εθνδηάζεη κε ζπξκνχο ηε γξακκή
1 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ελψ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη
ηνλ αληίζηνηρν εθνδηαζκφ θαη ηεο γξακκήο 3, θαζψο επίζεο έρεη αλαιάβεη απφ ην έηνο 2016 κεγάιν έξγν εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Δπίζεο, κεγάιε θνξεαηηθή ηερληθή εηαηξεία εκπιέθεηαη ζηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ

ΙΟΤΝΙΟ

2019

ΔΛΙΓΑ 13

λένπ δηπιηζηεξίνπ ηεο Egyptian Refinery Company
(ERC), ζηελ πεξηνρή Mostorod ηεο πεξηθέξεηαο
Qalyubia. Ο θ. Yoon ζπκπιήξσζε φηη «ε Ν. Κνξέα αλαδεηά λέεο, πξφζζεηεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Αίγππην, εζηηαζκέλεο –αιιά φρη πεξηνξηδφκελεο- ζηνλ θιάδν
ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο, θαη ζην πιαίζην
απηφ εληάζζεηαη ε επίζθεςε ηνπ ΤΦΤΠΔΞ θ. Kang
Hyeon». χκθσλα κε ηνλ θ. Yoon, εμαηξεηηθή ζεκαζία
γηα ηα θνξεαηηθά επελδπηηθά ζπκθέξνληα ζηελ Αίγππην
δηαδξακαηίδεη ε πεξηθέξεηα Beni Suef, λνηίσο ηνπ Καΐξνπ, σο «πεγή» ηερληθά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηε βηνκεραλία. Όπσο αλέθεξε ν θ. Yoon, ζην
δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δχν ζεκαληηθφηαηεο θνξεαηηθέο βηνκεραληθέο επελδχζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Beni Suef, ε πξψηε ζηνλ θιάδν
ειεθηξνληθψλ (απφ ηε Samsung), ε δε δεχηεξε ζηνλ θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο (απφ ηελ ULHWA Textiles),
ελψ ε θνξεαηηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
(KOICA) επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θνξεαηηθνχ «ηερλνινγηθνχ θνιιεγίνπ» ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα.
Σέινο, θαηά ηνλ θ. Yoon, ν αξηζκφο ησλ Κνξεαηψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ην 2018 μεπέξαζε
ηνπο 20.000, έλαληη 15.600 ην 2017, ελψ ζρεδηάδεηαη ε
αχμεζε ησλ πηήζεσλ charter ηνπ θνξεαηηθνχ αεξνκεηαθνξέα Korean Air πξνο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ
Αίγππην θαηά ηελ ακέζσο πξνζερή πεξίνδν αηρκήο
(επηεκβξίνπ 2019 – Φεβξνπαξίνπ 2020).

ην πξψην πάλει νκηιεηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ζην πιαίζην
ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, κεηείρε
ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηψο, θαζψο θαη ηεο
Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ηεο Έλσζεο ησλ Μεζνγεηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ (ASCAME), θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο. ηε
δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπ, ν θ. Κνξθίδεο ηφληζε ηε
ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηεο βφξεηαο θαη ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο Μεζνγείνπ, θάλνληαο κάιηζηα ιφγν γηα πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ
«κεζνγεηνπνίεζεο»
(“mediterranization”),
αληί
«δηεζλνπνίεζεο» (“internationalization”), κε ηελ έλλνηα
ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο,
φξνπ πνπ πξνθάιεζε αίζζεζε ζην θνηλφ ηεο εθδήισζεο
θαη ζρνιηάζηεθε ηδηαίηεξα ζεηηθά. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά αλαθέξζεθε αθφκε ζηηο δπζρεξείο
ζπλζήθεο πνπ αληηκεηψπηζε ε ειιεληθή νηθνλνκία ηα
ηειεπηαία ρξφληα, θάλνληαο ρσξηζηή κλεία ζηνπο θεθαιαηαθνχο ειέγρνπο, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία
ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ απηήο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο
πεξηνρήο. Ο θ. Κνξθίδεο αλαθέξζεθε ζηε ζπκβνιή πνπ
έρεη ην έξγν δηαπιάηπλζεο θαη επέθηαζεο ηεο Γηψξπγαο
νπέδ ζηε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ιηκέλα
Πεηξαηά, ελψ εηζεγήζεθε εμάιινπ ηελ πηνζέηεζε θνηλνχ,
ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (“flat rate”), ηφζν γηα
ηα εηζνδήκαηα, φζν θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο (ΦΠΑ), απφ
φιεο ηηο ρψξεο πνπ κεηέρνπλ ζηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην.

Δπηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην
(Κάηξν, 18/6/2019)
ηηο 18 ηξέρνληνο έιαβε ρψξα ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηνπ Καΐξνπ, ην πξψην Δπηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (UfM Business Forum), κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 150 εθπξνζψπσλ ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα –θπξίσο επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ- ησλ θξαηψλ ηεο πξσηνβνπιίαο. Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, κε ηε ζπλεξγαζία
ηεο γεξκαληθήο θξαηηθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο / ηερληθήο ζπλεξγαζίαο GIZ, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ
ζηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ, ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ
ζπλαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο ρψξεο ηεο ζπλεξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη επξφθεηην γηα ην πξψην επηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην απφ ην έηνο 2008, φηαλ απηή ζπζηάζεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνηειέζεη
νξφζεκν ζηελ πνξεία ζπλεξγαζίαο πξνο ηελ εκπνξηθή
θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ησλ ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Σελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ζπλεδξίνπ θήξπμαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο
γηα ηε Μεζφγεην θ. Nasser Kamel, ν Πξφεδξνο ηεο
Έλσζεο Μεζνγεηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ (ASCAME) –
θαζψο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ, αιιά θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αιεμάλδξεηαο- θ. Ahmed El Wakeel, ν επηθεθαιήο ηεο εδψ Γηπισκαηηθήο
Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβεο θ. Ivan Surkos θαη ε
Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, θα Hala ElSaeed.

Τπνρξέσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ,
απφ ηελ 1ε ηνπ πξνζερνχο Οθησβξίνπ, νη επηρεηξήζεηο
ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δηέπνληαη απφ ηνλ επελδπηηθφ λφκν θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ
(GAFI), ζα ππνρξενχληαη λα «θνξηψλνπλ» ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζε εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο αλσηέξσ Αξρήο. Ζ ππνβνιή
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ κεηά ην ηέινο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Γεξκαλία,
ππφ ηνλ Π/Θ θ. Madbouly: ζπκθσλίεο κε γεξκαληθνχο
νκίινπο γηα επελδχζεηο ζηελ Αίγππην
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ζπλνδεπφκελνο απφ κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη κεγάιε επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηελ νπνία κεηείραλ εθπξφζσπνη πεξίπνπ 50
αηγππηηαθψλ νκίισλ, επηζθέθζεθε ηε Γεξκαλία, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε γεξκαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ ζπκκεηείρε επίζεο
ζηηο εξγαζίεο ηνπ 22νπ Αξαβν-Γεξκαληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Φφξνπκ πνπ δηεμήρζε ζην Βεξνιίλν, θαηά ην ηξηήκεξν 25-27/6 θαη ηνπ νπνίνπ ε Αίγππηνο ήηαλ θέηνο
«ηηκψκελνο επηζθέπηεο». Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηε
Γεξκαλία, ν θ. Madbouly ππέγξαςε ζεηξά ζπκθσληψλ
θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο,
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πγείαο θαη γεσξγίαο, ελψ είρε ζεηξά επαθψλ κε κεγάινπο
γεξκαληθνχο νκίινπο. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα ζηε Siemens θαη ηελ επηζπκία ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα κεγαιχηεξε εκπινθή ηεο
ζηα ζηδεξνδξνκηθά έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζηε ρψξα,
θαζψο θαη ζηε ζπκπαξαγσγή θαη πξνκήζεηα ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ. Αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηε ζπλάληεζε ηνπ
Αηγχπηηνπ Π/Θ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Αξαβν-Γεξκαληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ, θ. Ramsauer, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε ηελ
Αίγππην «κεγάιε θαη πνιιά ππνζρφκελε αγνξά γηα ηνπο
Γεξκαλνχο επελδπηέο, θαζψο θαη πχιε γηα ηελ Αθξηθή
θαη ηε Μ. Αλαηνιή».
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ
επίζθεςε Madbouly ζηε Γεξκαλία, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έιπζε νξηζηηθά ηηο ρξνλίδνπζεο δηαθνξέο δχν κεγάισλ γεξκαληθψλ βηνκεραληψλ νρεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα
ηεο Mercedes-Benz θαη ηεο BMW, κε ηα αηγππηηαθά ηεισλεία, χςνπο EGP700 εθαη. ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη
EGP55 εθαη. ζηε δεχηεξε, αληίζηνηρα. Ακθφηεξεο νη ελ
ιφγσ δηαθνξέο αθνξνχζαλ ηε –κε νξζή, θαηά ηελ αληίιεςε ησλ ζηγφκελσλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ- ηεισλεηαθή
απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εηζαγφκελσλ νρεκάησλ ηνπο,
πνπ ρξεζηκνπνηείην σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ζηελ
πεξίπησζε ηεο Mercedes-Benz, νη ηεισλεηαθέο Αξρέο
ήδε ελέβαζαλ ην επίκαρν πνζφλ ζηνλ εδψ αληηπξφζσπφ
ηεο, ζπκκνξθνχκελεο πξνο ζρεηηθή απφθαζε, απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2019, ηεο θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο επίιπζεο
επελδπηηθψλ δηαθνξψλ.
ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο Madbouly ζηε Γεξκαλία, ζηηο
24/6 ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar
ππέγξαςε κλεκφλην πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ νκίινπ Mercedes-Benz ζηελ Αίγππην κε
ζθνπφ ηε ζπλαξκνιφγεζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ,
έπεηηα απφ δηάζηεκα 4 πεξίπνπ εηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε
εγρψξην επελδπηή. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν γεξκαληθφο φκηινο αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζεί
ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, θαηαζθεπάδνληαο εθεί
θαηλνχξηα παξαγσγηθή κνλάδα, θαη, ελδερνκέλσο, ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην, εθνδηαζηηθφ θφκβν (“logistics
hub”).
Θπκίδνπκε φηη απφ ην 2014 ε Mercedes-Benz είρε κεηεγθαηαζηήζεη ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ απφ ηελ Αίγππην ζηελ Αιγεξία, θαηαξγψληαο ηε ζρεηηθή γξακκή ζηα κέζα ηνπ 2015, δηαηεξψληαο σζηφζν ζηελ Αίγππην ηελ παξαγσγή αληαιιαθηηθψλ.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο θαηέγξαςε επίζεο φηη ν θ. Nassar
ππέγξαςε κλεκφλην κε ην γεξκαληθφ φκηιν Bosch und
Siemens Hausgerät (BSH), κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή 10th of Ramadan City, ζε έθηαζε 40
πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πνπ έρεη απφ πέξζη ζπκθσλήζεη λα
εθρσξήζεη ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ
(NUCA), εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο €80 εθαη.
θαη παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 400 ρηι. ζπζθεπψλ εηεζίσο.
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Δπίζθεςε Βξεηαλνχ Δκπνξηθνχ Απεζηαικέλνπ ζηελ
Αίγππην
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν Βξεηαλφο Δκπνξηθφο Απεζηαικέλνο
ηνπ Π/Θ γηα ηελ Αίγππην Sir Jeffrey Donaldson επηζθέθζεθε γηα δχν εκέξεο ην Κάηξν, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ βξεηαληθψλ νκίισλ ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ πγείαο, ζπγθεθξηκέλα ησλ
Escalla θαη AT Medics. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, επξφθεηην γηα ηε δέθαηε επίζθεςε ηνπ θ. Donaldson ζηελ Αίγππην ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ.
Ο θ. Donaldson ζπλαληήζεθε, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο
ηνπ, κε ηνπο Αηγχπηηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θ.
Maait, ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar θαη Πεξηβάιινληνο θα Fouad, θαζψο επίζεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο 7 βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ
ππεξεζηψλ πγείαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θ. Donaldson, «ε ηξέρνπζα επίζθεςε ζηελ Αίγππην έρεη ζθνπφ λα θεθαιαηνπνηήζεη επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο επίζθεςεο, ην Μάην, ηνπ Βξεηαλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θ. Fox, θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλεο
ζπλεξγαζίεο ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ πγείαο, επί ηε βάζεη
ζρεηηθνχ δηκεξνχο κλεκνλίνπ πνπ έρεη ππνγξαθεί ηνλ
Ηαλνπάξην 2019». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο
έηνπο είρε πξνεγεζεί νξγαλσκέλε επίζθεςε αληηπξνζσπείαο 6 βξεηαληθψλ νκίισλ ππεξεζηψλ πγείαο, γηα ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν.
Η Google επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο,
ν φκηινο Google ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη άκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Αίγππην, πξνζιακβάλνληαο κεγάιε νκάδα ζπλεξγαηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζηειερψζεη ην
γξαθείν ηνπ ζην Κάηξν. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο
ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο Google γηα ηηο αγνξέο
ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, «πξφθεηηαη γηα ην ζεκέιην ιίζν ηεο πξνζπάζεηάο καο εγθαηάζηαζεο ζηελ Αίγππην, φπνπ ζθνπεχνπκε λα επεθηαζνχκε, αλάινγα κε ηα
απνηειέζκαηα θαη ην κέγεζνο ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ
πνπ ζα έρεη ε αξρηθή καο πξνζπάζεηα». χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
Google πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Αίγππην ππνινγίδεηαη ζε
πεξίπνπ EGP5,2 δηζ., ελψ ν δηεζλήο φκηινο ζθνπεχεη,
αθνχ εγθαηαζηαζεί εδψ, λα εληαηηθνπνηήζεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ ηφζν κε ληφπηνπο εηαίξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,
φζν θαη κε ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, δίλνληαο έκθαζε
ζηνπο ηνκείο ζηήξημεο ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηεο εθπαίδεπζεο / επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
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Γηεπζέηεζε κεγάινπ κεγέζνπο θνξνινγηθήο δηαθνξάο
ηεο Global Telecom Holding
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε καθξφρξνλεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο θνξνινγηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ δηεζλνχο νκίινπ θηλεηήο ηειεθσλίαο Global Telecom Holding (GTH), εηζεγκέλνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ θαη
ζπγαηξηθνχ ηνπ νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθνχ
ηερλνινγηθνχ νκίινπ VEON, κε ηελ αηγππηηαθή εθνξία
(Egyptian Tax Authority). Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαιχπηεη ηηο θνξνινγηθέο νθεηιέο ηεο GTH θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην έηνο 2000
έσο ην 2018, ζπλνιηθνχ χςνπο $136 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ
$53,7 εθαη. έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ
Σχπν, ε επίιπζε ηεο κεγάιεο θνξνινγηθήο εθθξεκφηεηαο
ηεο GTH κε ηηο αηγππηηαθέο Αξρέο άλνημε ην δξφκν γηα
ηελ εμαγνξά νιφθιεξνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ηειεπηθνηλσληαθήο εηαηξείαο GTH.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο παξαρσξεί έθηαζε 30 feddans
γηα ην γαιιηθφ παλεπηζηήκην
ηηο 10/6, ζην πιαίζην θνηλήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ κε ηνλ
Αηγχπηην Τπνπξγφ Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θ. Ghaffar, ν Πξέζβεο ηεο Γαιιίαο ζηελ
Αίγππην θ. Romatet επραξίζηεζε ην αηγππηηαθφ θξάηνο
γηα ηελ παξαρψξεζε έθηαζεο 30 feddans (1 feddan =
4.200 ηεηξ. κέηξα) ζηελ πεξηνρή Shorouk City ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, γηα ηελ επέθηαζε δηα ηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην γαιιηθφ παλεπηζηήκην ηεο Αηγχπηνπ (UFE). Ο Γάιινο Πξέζβεο, ζηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, αλαθνίλσζε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, ελψ δηεπθξίληζε φηη κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ έξγνπ ζα
πξνέιζεη απφ ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD), κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, αιιά θαη
δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο.
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο ζα δερζεί πξνζθνξέο γηα ρεξζαίν ιηκέλα ηνλ Ινχιην
χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη
ε θεληξηθή κνλάδα δηαρείξηζεο έξγσλ ΓΗΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζα μεθηλήζνπλ λα ιακβάλνπλ ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ
γηα ην έξγν θαηαζθεπήο ηνπ ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”,
ήηνη ηεισλεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ
logistics) ζηελ πεξηνρή 6th of October City, ζηα δπηηθά
πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, απφ ηηο 11 Ηνπιίνπ. Θπκίδνπκε φηη
ν ελ ιφγσ ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί
ζε έθηαζε 100 feddans (πεξίπνπ 420.000 ηεηξ. κέηξα), ην
επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ εθηηκάηαη ζε $110
εθαη. θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ θαη θέληξνπ logistics, πνπ ζα
δηαζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηαθνχο ζαιάζζηνπο
ιηκέλεο, θαη θπξίσο ην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ζχκπξαμεο
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ)- ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο.
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χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα παξειζφληνο Ηαλνπαξίνπ, ηξεηο θνηλνπξαμίεο αηγππηηαθψλ θαη μέλσλ νκίισλ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ
έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηξία επελδπηηθά ζρήκαηα
θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη νκίισλ δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη logistics πνπ αλέθεξαλ ηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ θνηλνπξαμία Concorde Logistics India (Ηλδία), PSA (Μαιαηζία) θαη Hassan Allam
(Αίγππηνο), (β) ηελ θνηλνπξαμία Holding Company for
Maritime & Land Transport (Αίγππηνο) θαη DP World
(ΖΑΔ) θαη (γ) ηελ θνηλνπξαμία Elsewedy Electric
(Αίγππηνο), DB Schenker Egypt (Γεξκαλία) θαη 3A International (Αίγππηνο).
Big 5 Construct Egypt 2019: εμαηξεηηθά δπλακηθφο ν
αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο
χκθσλα κε δειψζεηο εθπξνζψπσλ ηεο δηνξγαλψηξηαο
εηαηξείαο (DMG Events) ηεο κεγάιεο δηεζλνχο έθζεζεο
Big 5 Construct Egypt, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα γηα δεχηεξε θνξά θέηνο, θαηά ην δηάζηεκα 2-4 επηεκβξίνπ, ζην
λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ (EIEC), ε Αίγππηνο έρεη θαηαζηεί ε πιένλ δπλακηθή θαηαζθεπαζηηθή
αγνξά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β.
Αθξηθήο, θαζψο ππήξμε ε κφλε φπνπ νη ζπλνιηθέο θαηαζθεπαζηηθέο δαπάλεο έρνπλ θαηαγξάςεη δηαξθή κεγέζπλζε ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο, κε ζπλνιηθή
αμία αλαζέζεσλ έξγσλ χςνπο πάλσ απφ $33 δηζ. ην
2018. Καηά ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε DMG Events,
ζην δηάζηεκα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ αλαηεζεί
ζηελ Αίγππην θαηαζθεπαζηηθά έξγα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο χςνπο πάλσ απφ $20 δηζ., θαζψο θαη κεγάια έξγα
ππνδνκψλ αμίαο πεξίπνπ $50 δηζ., ελψ ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη δελ έρνπλ αθφκε πξνρσξήζεη ζε αλαζέζεηο, αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ $300 δηζ.,
θέξλνληαο ηελ αηγππηηαθή θαηαζθεπαζηηθή αγνξά ζηελ
ηξίηε ζέζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πίζσ απφ ηε . Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξζηλή, πξψηε
έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο Big 5 Construct πνπ έιαβε
ρψξα ζηελ Αίγππην, ζπκκεηείραλ 10 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δνκηθψλ πιηθψλ, ππφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ
Enterprise Greece Invest & Trade.
Νέν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθρψξεζε γαηψλ απφ
ηε NUCA
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην
αλαθνίλσζε ηελ πηνζέηεζε λένπ κεραληζκνχ γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη εθρψξεζε γαηψλ πξνο αλάπηπμε γηα κεηθηέο ρξήζεηο, ζηηο λέεο ππφ θαηαζθεπή πφιεηο αλά ηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηέπεη
ηηο δηαδηθαζίεο θαηαλνκήο θαη εθρψξεζεο γαηψλ κεηθηήο
ρξήζεο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, δχν αξκφδηα ηκήκαηα ηεο NUCA πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ άκεζα λα επηιέγνπλ γαίεο πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε επελδπηψλ ζε πεξηνρέο λέσλ πφιεσλ.
Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηελ Αξρή λα
θαηαλέκεη ηηο δηαζέζηκεο γαίεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ αλάινγα ηφζν κε ηηο πξνηηκήζεηο απηψλ,
φζν θαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο εθάζηεο
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πεξηνρήο. Οη αηηήζεηο γηα ιήςε γαηψλ πξνο αλάπηπμε ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη –απφ πιεπξάο ησλ ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ- απφ κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ελψ νη αηηνχκελνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ πξνθαηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 10%
εληφο πεξηφδνπ 30 εκεξψλ εθ’ φζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη
ζε εγρψξην λφκηζκα, ή εληφο πεξηφδνπ 60 εκεξψλ εθ’
φζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη ζε δνιιάξηα. Όπσο ζεκείσζε
ζρεηηθά ν αξκφδηνο Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ.
El Gazzar, ζε πεξηπηψζεηο δηεθδηθνχκελσλ γαηψλ απφ
πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο, πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζε
εθείλνπο πνπ θαηαβάιινπλ ην πιήξεο αληίηηκν ζε δνιιάξηα, έλαληη εθείλσλ ζε εγρψξην λφκηζκα.
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γίαο λέσλ πφιεσλ, ελψ επίζεο επηζθέθζεθαλ ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο βαίλεη πξνο νινθιήξσζε νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ φκηιν Siemens Gamesa γηα
έξγα εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο θαη ν γεξκαλνηζπαληθφο φκηινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Siemens Gamesa βαίλνπλ πξνο νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεψλ ηνπο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ησλ έξγσλ
εγθαηάζηαζεο 12 αηνιηθψλ πάξθσλ αλά ηε ρψξα, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 2 GW θαη εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο €2 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ην
πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Αίγππην
απφ ηε Siemens είρε ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηεο κεγάιεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο-επελδπηηθήο δηάζθεςεο ηνπ
Sharm El Sheikh ζην ηέινο ηνπ 2015 θαη εληάζζεηαη ζηε
ζχκβαζε ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο γηα επέθηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο
θαηά 16,4 GW, πνπ πεξηειάκβαλε επίζεο ηελ –ήδε νινθιεξσζείζα- θαηαζθεπή 3 κεγάισλ ζεξκνειεθηξηθψλ
κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε βάζε ην αέξην, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 14,4 GW, ζηηο πεξηνρέο Beni Suef,
Burullus θαη λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο.
Οη ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο
θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(EETC) θαη ηνπ γεξκαλν-ηζπαληθνχ νκίινπ βξίζθνληαη
ζε εμέιημε εδψ θαη πάλσ απφ 2 ρξφληα, κε βαζηθφ αληηθείκελν δηαθσληψλ ην χςνο ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ζα πσιείηαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην θξάηνο,
αιιά επίζεο θαη κε αξθεηέο εθθξεκείο λνκηθέο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ζα πινπνηεζνχλ επί ηε βάζεη ζρήκαηνο “Build-OperateOwn” (BOO). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ππφ νινθιήξσζε ζπκθσλία κεηαμχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ θαη νκίινπ Siemens Gamesa –ε νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη έγθξηζε απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην- πξνβιέπεη ηηκέο δηάζεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην θξάηνο, κεηαμχ 3,2 θαη 3,4 ζεληο
αλά θηινβαηψξα.

Κιαδηθφ ζπλέδξην θαηαζθεπψλ “Builders of
Egypt” (Κάηξν, 16/6/2019)
ηηο 16/6, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εγθαηλίαζε ηελ
πέκπηε έθδνζε ηνπ ζπλεδξίνπ “Builders of Egypt Forum”, πνπ έιαβε ρψξα ππφ ηελ αηγίδα ηεο αηγππηηαθήο
Πξνεδξίαο, ζε μελνδνρείν ηνπ αλαηνιηθνχ Καΐξνπ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην θεηηλφ ζπλέδξην, πνπ
είρε θεληξηθφ ζέκα “Building Exports as a New Future of
Investments” κεηείραλ πάλσ απφ 500 θξαηηθνί αμησκαηνχρνη θαη εθπξφζσπνη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ησλ
θιάδσλ θαηαζθεπψλ, αγνξάο αθηλήησλ θαη ελεξγεηαθψλ
ππνδνκψλ απφ ηελ Αίγππην, ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη ηελ
Αθξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 14 πξνέδξσλ αξαβηθψλ
θαη αθξηθαληθψλ θιαδηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπλδέζκσλ, δεδνκέλνπ φηη θέηνο ε Αίγππηνο έρεη ηελ πξνεδξία
ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Σν ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο δχν κεγάινπο αηγππηηαθνχο θιαδηθνχο θνξείο (Egyptian Federation Construction and Building
Contractors - EFCBC θαη Export Council of Real Estate
Investment - ECOR), παξαθνινχζεζαλ επίζεο νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar,
ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik θαη Μεηαθνξψλ θ. El Wazir. Δθ ησλ
βαζηθψλ επηζεκάλζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε θαη’ αξράο ην γεγνλφο φηη, ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ
«πξντφλησλ» ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζε παγθφζκην επίπεδν
εθηηκάηαη ζε $300 δηζ. ζε εηήζηα βάζε, νη αηγππηηαθέο
εμαγσγέο αθηλήησλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα $500 εθαη. εηεζίσο, θαζψο θαη ην φηη ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζηελ Αίγππην είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ
Ο ηζξαειηλφο φκηινο Delek Drilling πξνζδνθά εθθίλεεπξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο.
ζε ησλ παξαδφζεσλ θ/α ζηελ Αίγππην σο ην ηέινο
ανπδαξαβηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θιάδνπ θα- Ινπλίνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν αλαπιεηαζθεπψλ επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, θα- ξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ηζξαειηλνχ πεηξειατηά ην δηάζηεκα 15-19/6 επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην επηρεη- θνχ νκίινπ Delek Drilling, θ. Gvura, δήισζε πνιχ πξφξεκαηηθή απνζηνιή κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ανπδαξαβη- ζθαηα φηη πξνζδνθά πσο νη παξαδφζεηο ηζξαειηλνχ θπθψλ Δπηκειεηεξίσλ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Egyptian ζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ σο
Businessmen’s Association (EBA), κε ζθνπφ ηε δηεξεχ- ην ηέινο Ηνπλίνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ζρεηηλεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηνπο αηγππηηαθνχο θιά- θέο αηγππηην-ηζξαειηλέο ζπκθσλίεο σο ηηο ζεκαληηθφηεδνπο θαηαζθεπψλ θαη αγνξάο αθηλήησλ. ηελ απνζηνιή ξεο απφ ηελ επνρή ηεο ζχλαςεο ηεο δηκεξνχο εηξελεπηηπεξηιακβάλνληαλ πάλσ απφ 50 εθπξφζσπνη κεγάισλ θήο ζπκθσλίαο ην 1979. χκθσλα κε ηνλ θ. Gvura, ε
ζανπδαξαβηθψλ επελδπηηθψλ νκίισλ θαη νκίισλ real Delek ζπλερίδεη ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο επί ηνπ αγσγνχ
estate developers, νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαληή- EMG πνπ ζα κεηαθέξεη ην ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ
ζεηο κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγα- ηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan ζηελ Αίγππην, επξηζίαο θα Nasr θαη κε επηθεθαιήο θξαηηθψλ νξγαληζκψλ ζθφκελε εληφο ηνπ ζρεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
πνπ πινπνηνχλ κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκηνπξ-
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εκεηψλεηαη φηη ην Φεβξνπάξην 2018, νη εηαίξνη ησλ
αλσηέξσ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ, ηζξαειηλή Delek
Drilling θαη ακεξηθαληθή Noble Energy, είραλ ππνγξάςεη
δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ πψιεζε αεξίνπ ζηελ εηαηξεία
Dolphinus Holdings ηεο Αηγχπηνπ, αμίαο $15 δηζ. ζε
ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. Πεξαηηέξσ, ην επηέκβξην
2018, νη δχν σο άλσ φκηινη ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε ηνλ
Αηγχπηην εηαίξν ηνπο East Gas Company (EGC) ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο θξαηηθήο EGAS κε αληηθείκελν
ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ- γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 39% ζηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγφ East
Mediterranean Gas (EMG), κήθνπο 90 ρικ., ν νπνίνο
μεθηλά απφ ην Ηζξαήι (Ashkelon) θαη θζάλεη ζηε βφξεηα
Υεξζφλεζν ηνπ ηλά (Al Arish) ππνζαιάζζηα, ελψ απφ
εθεί ζπλερίδεη σο ππέξγεηνο αγσγφο έσο ηελ πεξηνρή ηνπ
Πνξη αΐλη.
πκκεηνρή Αηγχπηνπ ζε δηάζθεςε γηα ην θπζηθφ αέξην ζην Παξίζη
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζηε δηεζλή δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζην
Παξίζη, θαηά ην δηάζηεκα 11-14/6, κε θεληξηθφ ζέκα ηνλ
αλαπηπμηαθφ ξφιν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ επξχηεξν
ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, ππφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ
«Μεζνγεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Δλέξγεηα» (“Observatoire Méditerranéen de l'Energie”), ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε σο άλσ ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο
ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο, θαζψο θαη ηεο δηκεξνχο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε Γαιιία, κε ζηφρν ηε ζηήξημε
ηεο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάδεημεο ηεο ρψξαο ζε
πεξηθεξεηαθφ θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ ελέξγεηα.
Ο ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec Solar νινθιήξσζε ειηαθή κνλάδα 65 MW ζην Benban
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ν
λνξβεγηθψλ ζπκθεξφλησλ ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec
Solar νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο
ελέξγεηαο απφ ειηαθέο πεγέο, δπλακηθφηεηαο 65 MW,
ηεο ηξίηεο απφ ηηο έμη πνπ θαηαζθεπάδεη ζπλνιηθά, ζην
πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Feed-in
-Tariff” ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο
Scatec, αθνχ νινθιήξσζε ηνπο απαξαίηεηνπο ηερληθνχο
ειέγρνπο, πξνέβε ζηε ζχλδεζε ηεο κνλάδαο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ζηε δηάζεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ
(EETC). Ζ νινθιήξσζε ηεο ηξίηεο κνλάδαο ηεο Scatec
ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban ήιζε κφιηο κία εβδνκάδα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο έλαξμεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεχηεξεο κνλάδαο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, φηαλ νινθιεξσζνχλ (σο ην
ηέινο ηνπ 2019, φπσο πξνζδνθάηαη), νη έμη κνλάδεο ηεο
Scatec ζα δηαζέηνπλ ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηζρχ
400MW, θαη δπλακηθφηεηα 870 GWh εηεζίσο.
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πκθσλία κε ην γεξκαληθφ φκηιν Siemens γηα πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηψλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
χκθσλα κε ζρεηηθά εηαηξηθά αλαθνηλσζέληα Σχπνπ ηεο
11/6, ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens ππέγξαςε κε ηελ
αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ
(EETC) ζπκθσλία γηα ηελ πξνκήζεηα 14 κεηαζρεκαηηζηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
(“Sensformers”). Οη ελ ιφγσ ςεθηαθνί κεηαζρεκαηηζηέο,
αλακέλεηαη ζε πξψηε θάζε λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία δχν ππνζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο 500/220 kV ζηηο πεξηνρέο Kafr ElSheikh θαη New Zagazig ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, νη νπνίεο, φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα,
απνηεινχλ ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλα ζπλδεηηθά ζεκεία
ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο βφξεηαο Αηγχπηνπ. Ζ ζπκθσλία ηεο Siemens κε ηελ EETC πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
απηψλ απφ ην γεξκαληθφ φκηιν, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαρείξηζε, επίβιεςε θαη δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ
ζε απηνχο. Οη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ εμάιινπ λα αθνινπζεζεί απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα κε ζηφρν ηελ επίζπεπζε ηεο νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ ζπλνιηθνχ
έξγνπ, έσο ην Μάην ηνπ 2020.
Παξεκπηπηφλησο, ζχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε EETC
επξίζθεηαη ζην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηξηψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηάζεσο 220 kV θαη 66 kV, ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο (El Wadi El Gedid), κε
ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδφηεζε κειινληηθψλ εθεί
αγξνηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.
Η Siemens Gamesa επηθξαηέζηεξε γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ ζην νπέδ
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπλίνπ, ηα
νπνία επηθαινχληαη θπβεξλεηηθέο πεγέο, ν γεξκαλνηζπαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Siemens Gamesa Renewable Energy αλαθέξεηαη σο ν επηθξαηέζηεξνο πηζαλφο
ππνςήθηνο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακηθφηεηαο 250 MW, ζηελ πεξηνρή
Ras Gharib, ζηνλ Κφιπν νπέδ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
δηεζλνχο νκίινπ Lekela Power, πνπ έρεη έδξα ην Λνλδίλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε αθξηθαληθέο ρψξεο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε πξνζθνξά ηεο Siemens Gamesa ππεξηεξεί
εθείλσλ ησλ νκίισλ Vestas (Γαλία) θαη Senvion
(Γεξκαλία), ελψ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ ζην γεξκαλν-ηζπαληθφ φκηιν αλακέλεηαη λα
ππνγξαθνχλ εληφο ηνπ πξνζερνχο δηκήλνπ. Οη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξνζδνθάηαη πσο ζα μεθηλήζνπλ
εληφο ηνπ 2020 θαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ε Siemens
Gamesa αλακέλεηαη λα ζπλαζπηζζεί κε έλαλ εθ ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Elsewedy Electric θαη Orascom Construction. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν φκηινο
Lekela έρεη εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $245
εθαη. απφ δηεζλή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο
(EBRD) θαη ν ακεξηθαληθφο νξγαληζκφο αζθάιηζεο επελδπηηθψλ πηζηψζεσλ (OPIC). Σν έξγν ζα πινπνηεζεί
κε ην ζρήκα “Build-Own-Operate” (BOO).
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Γεκνζηεχκαηα πεξί πηζαλήο εμαγνξάο ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ Edison απφ ηελ Energean
ηα κέζα Ηνπλίνπ, βαζηζκέλνο ζε δηεζλή δεκνζηεχκαηα,
ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε θαηάζεζε πξνζθνξάο απφ ηνλ ειιεληθφ φκηιν Energean Oil
& Gas γηα ηελ εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο
θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ
αεξίνπ ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ Edison, ν νπνίνο απνηειεί
βξαρίνλα ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ
Electricité de France (EDF). Δθ’ φζνλ ε πξνζπάζεηα ηνπ
ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ζηεθζεί κε επηηπρία, απηφο ζα απνθηήζεη θαη ην ραξηνθπιάθην δξαζηεξηνηήησλ
ηεο Edison ζηελ Αίγππην. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν
φκηινο EDF πξνζδνθά έζνδα χςνπο $2 δηζ. απφ ηελ
πψιεζε ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Edison,
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ project ζηνπο θιάδνπο ππξεληθήο
ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζχκθσλα
πάληνηε κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα. Ωο πηζαλνί αληαγσληζηέο ηεο Energean ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηεο Eidson αλαθέξνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν νη δηεζλείο φκηινη Neptune Energy, Apex
International Energy θαη Wintershall Dea GmbH.
πκθσλία αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy Electric γηα
εμαγνξά ζπγαηξηθψλ ηεο ειιεληθήο R.F. Energy
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηζκέλνο ζε δηεζλή -θαη ειιεληθά- δεκνζηεχκαηα, ζηηο
13/6 ν ειιεληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο (ΑΠΔ) R.F. Energy –ζπγαηξηθφο θαηά 50% ηνπ νκίινπ FG Europe
(φκηινο Φεηδάθε)- ππέγξαςε κε ηηο ελ Διιάδη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy, ήηνη
Elsewedy Electric Tripoli, Elsewedy Electric Ermionida,
Elsewedy Electric Kilkis θαη Elsewedy Electric Aigialeia, ζπκβάζεηο πσιήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ
ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ κνλάδσλ Καιιίζηε Δλεξγεηαθή,
Αηνιηθή Αδέξεο, Αηνιηθή Κπιηλδξίαο θαη Τδξνειεθηξηθή Αραΐαο, αληίζηνηρα, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο €55
εθαη. Σα αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε ζπλνιηθή ζπλδπαζκέλε παξαγσγηθή ηζρχο ησλ
ηεζζάξσλ σο άλσ κνλάδσλ, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε
ηξία αηνιηθά πάξθα θαη έλα πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζηηο
πεξηνρέο Σζνχθαο (Σξίπνιε, Αξθαδία), Δξκηνλίδαο
(Αξγνιίδα), Κηιθίο θαη Αραΐαο, αληίζηνηρα, αλέξρεηαη
ζε 63,6 MW, θαιχπηνληαο ηελ ηξνθνδνζία πεξίπνπ
34.000 λνηθνθπξηψλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα. Δπηπιένλ, ν
αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην 75% ηεο
αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ρξεκαηνδνηείηαη απφ πίζησζε ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (χςνπο €42 εθαη.), ελψ
ην ππφινηπν 25% απφ ίδηα θεθάιαηα. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη νη σο άλσ ζπκθσλίεο πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ, θαζψο θαη φηη,
θαηά ηα ζπκθσλεζέληα, ε R.F. Energy ζα δηαηεξήζεη ηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παγίσλ ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ. Απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν δηεπθξηλίζηεθε φηη νη
αγνξάζηξηεο εηαηξείεο είλαη 100% ζπγαηξηθέο ηεο Κππξηαθήο εηαηξείαο EL.E Energy Limited, ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην
Καΐξνπ
Αηγππηηαθήο
εηαηξείαο
Elsewedy Electric S.A.E.
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χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ
νκίινπ Elsewedy Electric, θ. Ahmed Elsewedy, «ε εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο RF Energy απνηειεί νξφζεκν
γηα ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν, δεδνκέλνπ φηη απηφο επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, θαζίζηαηαη πξσηαγσληζηήο ζηνλ ειιεληθφ θιάδν ΑΠΔ θαη πξνζζέηεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ
πδξνειεθηξηθή παξαγσγηθή κνλάδα».
Απνδεκηψζεηο χςνπο $500 εθαη. Απφ ηελ Αίγππην
ζην Ιζξαήι γηα ην θπζηθφ αέξην
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα
κέζα Ηνπλίνπ, βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθά αλαθνηλσζέληα
ησλ θξαηηθψλ νκίισλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ,
EGPC θαη EGAS, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνδέρζεθε
λα θαηαβάιεη ζηελ ηζξαειηλή θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (Israel Electric Corporation) απνδεκηψζεηο χςνπο
$500 εθαη. ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 81/2 εηψλ, πξνο δηεπζέηεζε ησλ εθθξεκψλ ηζξαειηλψλ δηεθδηθήζεσλ έλαληη
ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλαζηνιή
απφ ην έηνο 2012 ηεο κεηαθνξάο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ
αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas. 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. Ζ αλσηέξσ δηεπζέηεζε ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ε ηζξαειηλή πιεπξά έρεη απνδερζεί
λα δηαγξάςεη ην 75% πεξίπνπ ηεο επηδηθαζζείζεο -απφ
ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηε Γελεχε, απφ ην έηνο 2015- απνδεκίσζήο
ηεο, χςνπο $1,76 δηζ., απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο
νκίινπο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ
(EGAS). Ζ ελ ιφγσ δηεπζέηεζε, εθ’ φζνλ νξηζηηθνπνηεζεί, 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).
Γηαγσληζκφο γηα θαηαζθεπή 5 θέληξσλ ειέγρνπ ηνπ
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε
θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Egyptian Electricity Holding Company - EEHC) έρεη ήδε αμηνινγήζεη
ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ηξηψλ δηεζλψλ νκίισλ γηα ηελ
αλάιεςε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο 5 θέληξσλ ειέγρνπ ηνπ
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ελψ αλακέλεηαη θαηά ην ακέζσο
πξνζερέο δηάζηεκα, έσο ηα κέζα Ηνπιίνπ, λα νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ.
Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη νη ηξεηο φκηινη
πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην παξφλ ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη νη Siemens (Γεξκαλία), General Electric (ΖΠΑ) θαη Schneider
Electric (Γαιιία), θαζψο θαη φηη νη ελ ιφγσ φκηινη επηιέρζεθαλ κεηαμχ 8 ζπλνιηθά πνπ είραλ ππνβάιεη αξρηθέο
πξνζθνξέο.
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Σα ελ ιφγσ λέα θέληξα ειέγρνπ ζα βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηηθψλ
εηαηξεηψλ δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ
Καΐξνπ, θαζψο θαη Γηψξπγαο νπέδ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο
ζηελ πνηφηεηα ησλ δηθηχσλ ηνπο. Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηα έξγα, πέξαλ ηεο θαηαζθεπήο απηψλ, ζα αλαπηχμεη παξάιιεια ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ησλ δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα
επηδηψμεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο
ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ. χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ (EEHC), ζεσξείηαη πηζαλή ε
αλάζεζε ησλ έξγσλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εηαηξείεο
(θαη φρη σο «παθέην» ζε κία), ζε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.
Δπηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ γηα αηγππηηαθέο εηαηξείεο
πνπ επηζπκνχλ λα κεηάζρνπλ ζην έξγν θαηαζθεπήο
ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο Dabaa
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ν ξσζηθφο θξαηηθφο φκηινο Rosatom θαη ε
Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ
(Nuclear Power Plants Authority - NPPA) πξνγξακκαηίδνπλ λα ζπλδηνξγαλψζνπλ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε Αηγππηίσλ εξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηεο θαη αλαζέζεηο έξγσλ πνπ αθνινπζεί ε πξψηε, θαζψο
θαη γηα ηνπο αλακελφκελνπο λα πξνθεξπρζνχλ δηαγσληζκνχο γηα ην έξγν θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο
ηεο Dabaa ζηε βνξεηνδπηηθή Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ε
NPPA, ζε ζπλεξγαζία κε ηε National Localization
Committee ηεο Αηγχπηνπ, έρεη εθπνλήζεη πξνθαηαξθηηθφ θαηάινγν 150 αηγππηηαθψλ νκίισλ πνπ ζα κπνξέζνπλ, σο εμνπζηνδνηεκέλνη, λα εξγαζηνχλ ππεξγνιαβηθά θαη λα πξνκεζεχζνπλ κε εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ
ηελ ππφ δεκηνπξγία ππξεληθή κνλάδα, αλαιακβάλνληαο
κηθξφηεξα ππνέξγα ή πξνκήζεηεο απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο
Rosatom, Atomstroyexport. Ο ηειηθφο θαηάινγνο ζα
πξνθχςεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελδειερνχο αμηνιφγεζεο ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ. ην αλσηέξσ θφξνπκ
αλακέλεηαη λα πξνζθιεζνχλ πάλσ απφ 600 ελδηαθεξφκελεο λα κεηάζρνπλ ζην έξγν ηεο Dabaa αηγππηηαθέο
εηαηξείεο.
Η θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ αξλείηαη λα κεηψζεη ηηο
ηηκέο θ/α γηα εξγνζηάζηα
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο
Ηνπλίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS)
αξλήζεθε πξφζθαηα εθ λένπ αηηήκαηα γηα κεηψζεηο ησλ
ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ αεξίνπ ζηηο ελεξγνβφξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ησλ θιάδσλ ραιπβνπξγίαο θαη θεξακνπξγίαο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο
πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα ζπλερίζεη λα απνξξίπηεη
αηηήκαηα βηνκεραληψλ γηα πεξηθνπέο ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, έσο φηνπ νινθιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο ελδειερείο κειέηεο πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα.
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Ωο γλσζηφλ, ε αηγππηηαθή βηνκεραλία εδψ θαη ρξφληα
αζθεί πίεζε ζην θξάηνο λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ, θαζψο ην πςειφ επίπεδν απηψλ επεξεάδεη αλνδηθά ηηο ηηκέο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη εμαλαγθάδεη ηηο
εγρψξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν πιήξνπο δπλακηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ έηζη απφ κεηψζεηο άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλνιηθνχ
ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. Όπσο ζπκπιήξσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ην 2016 –
ελ κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο- ππνζρεζεί ηε κείσζε
ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηε βηνκεραλία, ζηε ζπλέρεηα σζηφζν ππαλαρψξεζε, ρσξίο λα έρεη
έθηνηε κεηαβάιεη ηε ζηάζε ηεο.
Κηλεδηθφ επελδπηηθφ ηακείν αγνξάδεη κεξίδην ζην ζανπδαξαβηθφ φκηιν ΑΠΔ Acwa Power
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ,
βαζηδφκελα ζε ζρεηηθά εηαηξηθά αλαθνηλσζέληα, ην θηλεδηθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν “Silk Road Fund” εμαγφξαζε κεξίδην 49% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κνλάδαο ηνπ
κεγάινπ, ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη αθαιάησζεο
Acwa Power, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη εληαηηθά ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε
Acwa Power RenewCo. δηαρεηξίδεηαη ηηο ειηαθέο θαη
αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο απηνχ ζηελ Αίγππην, ηα ΖΑΔ,
ηε Ν. Αθξηθή, ηελ Ηνξδαλία θαη ην Μαξφθν. εκεηψλεηαη φηη, κεηαμχ άιισλ, ε Acwa Power έρεη αλαιάβεη ηελ
θαηαζθεπή κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 2,25 GW ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνχμνξ (απφ
θνηλνχ κε ηνλ αηγππηηαθφ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan
Allam), ελψ θαίλεηαη λα αλαιακβάλεη, σο κεηνδφηξηα,
θαη ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ, δπλακηθφηεηαο 200 MW. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο
Acwa, «ε Αίγππηνο απνηειεί θεληξηθή αγνξά ζηφρν γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ελψ ε εηαηξεία αλακέλεηαη λα επελδχζεη θέηνο
θεθάιαηα χςνπο $3 δηζ. ζηε ρψξα».
Η BP πξφθεηηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή απφ ηα
θνηηάζκαηα Γθίδαο & Fayoum
χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα ν κεγάινο
ελεξγεηαθφο φκηινο BP πξφθεηηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή απφ ηα θνηηάζκαηα Γθίδαο θαη Fayoum ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαηά 250 εθαη.
θ.π. εκεξεζίσο, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δπλακηθφηεηαο ζην επίπεδν ησλ 680 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, πνπ είλαη ην πςειφηεξν απφ ηνλ
πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, νπφηε θαη μεθίλεζε ε παξαγσγή
απφ απηά, κε επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο ηφηε ζηα
430 εθαη. θ.π. εκεηψλεηαη φηη ε BP ζθνπεχεη, έσο ην
ηέινο ηνπ 2019, λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή θαη απφ ην
πέκπην θνίηαζκα ζηα αλνηρηά ηεο Αιεμάλδξεηαο, ην Raven.
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ΔΜΠΟΡΙΟ
Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ δηαηεξεί ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ζηηο 16 ιίξεο / δνιιάξην γηα ηνλ Ινχλην
ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, δηαςεχδνληαο ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ
πξνζδνθίεο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαηήξεζε ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ, ζηηο
16 ιίξεο αλά δνιιάξην, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο
κελφο. εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα κεηψζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο ζηηο 15 ιίξεο αλά δνιιάξην, ιφγσ ηεο
πξφζθαηεο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο.
Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν πξνζδηφξηζε ηελ θπκαηλφκελε ηζνηηκία γηα ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ, κε
βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), πνπ αλεξρφηαλ ζηηο 16,86 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 30/5 (ηηκή πψιεζεο).
Μείσζε ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ην 1ν
ηεηξάκελν 2019
χκθσλα κε λεφηεξα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information
Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο κεησκέλεο θαηά 5% ζε εηήζηα βάζε, ζην επίπεδν ησλ 46.589 κνλάδσλ, έλαληη 49.062 κνλάδσλ ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. Πην αλαιπηηθά, νη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κεηψζεθαλ θαηά 10% ζε
εηήζηα βάζε ζηηο 31.349 κνλάδεο, ελψ αληηζέησο νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 8% ζε εηήζηα βάζε
θαη αλήιζαλ ζε 4.504 κνλάδεο.
πξξίθλσζε θαηά 7,8% ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ
ειιείκκαηνο ην 1ν ηξίκελν 2019
χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ δηεζλνχο εηδεζενγξαθηθνχ
πξαθηνξείνπ Reuters, βαζηζκέλε ζε πξφζθαηα ζηνηρεία
ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην
εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ζπξξηθλψζεθε θαηά
7,8% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο
έηνπο, αλεξρφκελν ζε $10,57 δηζ. Καηά ην Reuters, ε
κείσζε ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο αηηηνινγείηαη απφ ηελ πηψζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 5,5% ζην επίπεδν ησλ $17,96 δηζ., ε νπνία ππεξθάιπςε ηε –
κηθξφηεξεο θιίκαθαο- πηψζε ησλ εμαγσγψλ, θαηά 1,9%,
ζην επίπεδν ησλ $7,39 δηζ.
εκεηψλεηαη φηη., κε βάζε ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην
εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην Μάξηην ηξέρνληνο
έηνπο ρεηξνηέξεπζε θαηά 10,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,15 δηζ., έλαληη $3,77 δηζ. ην Μάξηην 2018.
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Γεκνζηεχκαηα γηα δεκηνπξγία 2 θέληξσλ logistics γηα
εζπεξηδνεηδή & ρνπξκάδεο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο
Ηνπλίνπ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Internal Trade
Development Authority-ITDA), θ. Ashmawy, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζρεδηάδεη ηε δεκηνπξγία δχν θέληξσλ απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη logistics γηα εζπεξηδνεηδή θαη
ρνπξκάδεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο (El Wadi
El Gedid), ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο
ηεο ηάμεσο ησλ EGP3 δηζ., ζε εθηάζεηο 50 ρηι. feddans (1
feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) γηα έθαζην είδνο. Όπσο επίζεο αλέθεξε ν θ. Ashmawy, ε πεξηθέξεηα ηεο Νέαο Κνηιάδαο πξφθεηηαη λα θπηέςεη 2,2 εθαη. θνίληθεο, κε ζθνπφ
λα ηνπο απμήζεη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, εληφο ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο, ζε 5 εθαη., κε ζθνπφ ηε ζπζθεπαζία
θαη πξνψζεζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο δε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, κεγάινο ειιεληθφο φκηινο κε επελδπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αίγππην ζηνλ θιάδν παξαγσγήο
ρπκψλ, έρεη αηηεζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ ηελ εθρψξεζε γεο 10.000 feddans γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ, θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θέληξνπ logistics γηα ηε ζπζθεπαζία θαη εμαγσγή ρνπξκάδσλ πξνο ηελ Δπξψπε.
ηνπο 3,7 εθαη. ηφλνπο νη αγξνηηθέο εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ έσο ηψξα, ην 2019
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ν φγθνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα
ηνπ 2019 αλέξρεηαη ζε 3,7 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,47 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, ηα εζπεξηδνεηδή
απνηέιεζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ, αθνινπζνχκελα απφ ηηο παηάηεο θαη ηα
θξεκκχδηα.
Δπηδνηήζεηο χςνπο EGP6 δηζ. εηεζίσο πξνγξακκαηίδεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
πιεξνθνξίεο απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δηαζέηεη θνλδχιηα χςνπο EGP6 δηζ. ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20. χκθσλα κε ζρεηηθή ζπκπιεξσκαηηθή δηεπθξίληζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην
λέν ζχζηεκα εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ ζα επηηξέπεη ηελ
αχμεζε απηψλ εθ παξαιιήινπ κε ελδερφκελεο απμήζεηο
ηνπ επηπέδνπ ησλ εμαγσγψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην
δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ηνπ. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη,
κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο δηνίθεζεο, αξθεηνί Αηγχπηηνη εμαγσγείο ζηνπο νπνίνπο ην αηγππηηαθφ
θξάηνο νθείιεη ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ
απφ πξνεγνχκελα έηε, αλακέλεηαη λα απνδεκησζνχλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ
ησλ εγρψξησλ εμαγσγέσλ απφ νθεηιφκελεο εμαγσγηθέο
επηδνηήζεηο παξειζφλησλ εηψλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ
EGP12 δηζ.

ΙΟΤΝΙΟ

2019

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζα θαηαζθεπάζνπλ ηελ πξψηε
κνλάδα ηερλεηνχ ειαζηηθνχ απφ πνιπβνπηαδηέλην
ζηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
θνηλνπξαμία ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Petrojet θαη Saipem θέξδηζε πξφζθαηα δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε
έξγνπ θαηαζθεπήο κεγάιεο κνλάδαο παξαγσγήο ηερλεηνχ ειαζηηθνχ απφ πνιπβνπηαδηέλην –ηεο πξψηεο ηνπ
είδνπο ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν- ζην πεηξνρεκηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ θξαηηθνχ
νκίινπ ETHYDCO (Egyptian Ethylene & Derivatives
Company) ζηελ Αιεμάλδξεηα. Σν επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο εθηηκάηαη ζε $150 εθαη.,
ελψ ε εηήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απηήο ζα αλέξρεηαη ζε 36.000 ηφλνπο. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ νρεκάησλ, αιιά θαη ηκάλησλ γηα απηνθίλεηα, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ θαηαζθεπψλ. χκθσλα κε
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε εηήζηα παξαγσγή ηεο ETHYDCO ην 2018 αλήιζε ζε 381.000 ηφλνπο πνιπαηζπιελίνπ
θαη ζε 19.000 ηφλνπο βνπηαδηελίνπ θαη παξαγψγσλ ηνπ,
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νπνίαο εμήρζε πξνο 56 ρψξεο ζε
νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζα εγθαηληάζεη λέα κεγάιε ρεκηθή κνλάδα ζην Αζνπάλ
χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ (Chemical Industries
Holding Co. - CIHC), θ. El-Din Mostafa, ν Πξφεδξνο ηεο
Αηγχπηνπ θ. Al Sisi πξφθεηηαη λα εγθαηληάζεη, έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, ην νινθιεξσζέλ επελδπηηθφ έξγν θαηαζθεπήο λένπ κεγάινπ ρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ ππφ ηελ επσλπκία “KIMA 2” ζηελ πεξηθέξεηα Αζνπάλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Καηά ηνλ θ. Mostafa,
ην “KIMA 2” απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζπγθξφηεκα ηνπ
είδνπο ηνπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο. Δθηείλεηαη ζε 60 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζηηο
ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ
ηνπ νκίινπ KIMA, ζπγαηξηθνχ ηεο CIHC, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη
ρεκηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πδξνγφλνπ θαη ακκσλίαο. Σν λέν ζπγθξφηεκα αλακέλεηαη λα απαζρνιήζεη πεξίπνπ 3.700 εξγαδφκελνπο. Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο
CIHC, νη κνλάδεο παξαγσγήο ακκσλίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο “KIMA 2” έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπο, ελψ ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θαη νη
κνλάδεο παξαγσγήο νπξίαο. Σα εκεξήζηα επίπεδα παξαγσγήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο “KIMA 2” εθηηκάηαη πσο ζα
αλέξρνληαη ζε 1.220 ηφλνπο ακκσλίαο θαη ζε 1.570 ηφλνπο νπξίαο (ήηνη, πεξίπνπ 445 ρηι. ηφλνπο ακκσλίαο θαη
570 ρηι. ηφλνπο νπξίαο, ζε εηήζηα βάζε). Σν ζπλνιηθφ
επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλήιζε ζε
EGP11,6 δηζ., πνζνζηφ 62% ηνπ νπνίνπ θαιχθζεθε απφ
ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε.
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Ο θαξκαθεπηηθφο φκηινο GlaxoSmithKline εγθαηληάδεη λέα γξακκή ζηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ &
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ κεγάινο θαξκαθεπηηθφο φκηινο GlaxoSmithKline (GSK),
εγθαηλίαζε ζηηο 17/6 λέα γξακκή παξαγσγήο ζηε κνλάδα
ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γθίδα. Ο φκηινο GSK δηαζέηεη έηζη
11 γξακκέο παξαγσγήο ζηε κνλάδα ηνπ ηεο Γθίδα, κε
ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 90 εθαη. θνπηηψλ
αλαιγεηηθψλ θαη αληηθιεγκνλσδψλ ζθεπαζκάησλ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, ν φκηινο GSK πξφθεηηαη λα επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα χςνπο
EGP100 εθαη. θέηνο, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηνρεηεχζεη ζηε ρψξα
ζην επίπεδν ησλ EGP1,1 δηζ.
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο
απαμηψλεη ην παιαηφηεξν πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar αθπξψλεη ην παιαηφηεξν πιαίζην θπβεξλεηηθήο ζηξαηεγηθήο
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ηξνθνδνηξηψλ ηνπ βηνκεραληψλ, πνπ είρε
εθπνλήζεη ην επηηειείν ηνπ πξνεγνχκελνπ Τπνπξγνχ, θ.
Kabil. Σν ελ ιφγσ παιαηφηεξν πιαίζην ζηξαηεγηθήο βξηζθφηαλ απφ ηνλ Αχγνπζην 2016 ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην πξνο ζπδήηεζε, ρσξίο σζηφζν λα έρεη έσο ηψξα
νξηζηηθνπνηεζεί θαη ζπλίζηαην νπζηαζηηθά ζηε ζηαδηαθή
αχμεζε ηνπ ληφπηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα εγρσξίσο παξαγφκελα θαη ζπλαξκνινγνχκελα νρήκαηα. εκεηψλεηαη φηη,
ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή Kabil, δηλφηαλ έκθαζε ζηελ
ελίζρπζε ηεο θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο αληί ηεο απιήο ζπλαξκνιφγεζεο. Σνλ Απξίιην 2018, ν θ. Kabil είρε
εθδψζεη απφθαζε δηα ηεο νπνίαο ην ειάρηζην κέζν πνζνζηφ «εγρψξησλ ζπζηαηηθψλ» ζηα εγρσξίσο παξαγφκελα
απηνθίλεηα είρε απμεζεί ζε 46%, ελψ ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηεο γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο ζην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είρε νξηζηεί ζην 28%,
κεηνχκελε θαηά 1% εηεζίσο.
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε
απφθαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Τπνπξγνχ θ. Nassar ζηνρεχεη λα
δψζεη ιίγε επειημία θαη ρξφλν ζηηο εγρψξηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, έσο φηνπ νξηζηηθνπνηεζεί λέν πιαίζην θηλήηξσλ γηα ηνλ θιάδν, ηα νπνία –ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν- ζα θζάλνπλ σο ηελ παξνρή πιήξσλ
απαιιαγψλ απφ ηεισλεηαθέο επηβαξχλζεηο επί εηζαγνκέλσλ κεξψλ, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ρξήζεο εγρψξηνπ
πεξηερνκέλνπ απφ ηηο εηζάγνπζεο βηνκεραλίεο, ζε κία
πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ ζηελ Αίγππην.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην λέν
πιαίζην θηλήηξσλ ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο επηδνηήζεηο ζε ληφπηεο κνλάδεο νη νπνίεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε εηδηθέο βηνκεραληθέο δψλεο ηνπ θιάδνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Όπσο αλέθεξαλ εμάιινπ θιαδηθέο πεγέο,
ην λέν ζρήκα θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζα βαζίδεηαη ζε αλάινγεο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ρσξψλ φπσο ε Ν. Αθξηθή θαη ην
Μαξφθν. ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην
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ζπκθψλεζε θαη’ αξρήλ κε εηζήγεζε ησλ Τπνπξγείσλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδηαδφκελσλ, ππφ δηακφξθσζε, θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ζηνπο ληφπηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ηνπιάρηζηνλ θαηά 45% εγρψξην πεξηερφκελν ζηα νρήκαηα πνπ παξάγνπλ.
πκθσλία θηλεδηθνχ κε αηγππηηαθφ φκηιν γηα παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν αηγππηηαθφο φκηινο Al Mansour Automotive ζχλαςε ζπκθσλία κε ηνλ θηλεδηθφ SAIC Motor, κε αληηθείκελν ηελ
παξαγσγή απηνθηλήησλ ηεο κάξθαο MG ζηελ Αίγππην.
Καηά εθπξφζσπν ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, ε επελδπηηθή
θνηλνπξαμία κε ηνλ φκηιν SAIC Motor αλακέλεηαη λα
μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ πξνζερνχο δσδεθακήλνπ, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη σζηφζν νχηε ην εθηηκψκελν
χςνο ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο, νχηε θαη ην εάλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πξνβιέπεη παξαγσγή ή ζπλαξκνιφγεζε ησλ
απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν νίθνο Mansour θαηέζηε πέξζη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο κάξθαο MG ζηελ Αίγππην, ελψ ν
θηλεδηθφο φκηινο SAIC Motor, ν νπνίνο έρεη εμαγνξάζεη
ην βξεηαληθφ νίθν MG ην 2011, εξεπλνχζε εδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα ηε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο παξαγσγήο ζηελ
Αίγππην.
χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ηεο Αηγχπηνπ, νη κεγάινη ηαπσληθνί φκηινη Toyota, Suzuki, Nissan
θαη Isuzu βξίζθνληαη ζε ζπλνκηιίεο κε ην αηγππηηαθφ
θξάηνο, δηεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ
ππάξρνπλ γηα παξαγσγηθή εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε ρψξα.
εκεηψλεηαη φηη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία Nissan, ε νπνία
δηαζέηεη ήδε παξαγσγηθή κνλάδα ζηελ Αίγππην, ηξέρνπζαο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 22.000 νρεκάησλ, ην Μάξηην
2019 ζχλαςε πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε
ηελ παιαηά θξαηηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Al-Nasr Automobile Company, κε ζθνπφ ηε ζπκπαξαγσγή –ζηελ
Αίγππην- πεξίπνπ 100.000 απηνθηλήησλ ζε εηήζηα βάζε.
Η θπβέξλεζε ζπκθσλεί λα ρακειψζεη ηα επηηφθηα
ζηηο αγνξέο βηνκεραληθψλ γαηψλ
χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζπκθψλεζε κε εηζήγεζε
ηνπ πκβνπιίνπ πληνληζκνχ Βηνκεραληθψλ Εσλψλ
(Industrial Zones Coordination Council) λα νξίζεη ην εηήζην επηηφθην γηα αγνξέο βηνκεραληθψλ γαηψλ ζην 7%,
αληί ησλ ηζρπφλησλ επηηνθίσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
ηεο Αηγχπηνπ (CBE). Σν ζρεηηθφ ππφ έθδνζε δηάηαγκα,
ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηξηεηίαο, ζηνρεχεη ζην
λα πξνζειθχζεη πξφζζεηεο επελδχζεηο ζε βηνκεραληθά
αθίλεηα.
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Γεκνζηεχκαηα πεξί δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ εγρψξησλ
ραιπβνπξγηψλ θαηά ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 22 εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο έρνπλ πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε,
ζηξεθφκελεο θαηά ηνπ πηνζεηεζέληνο ηνλ παξειζφληα
Απξίιην, θπβεξλεηηθνχ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 346/2019,
δηα ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθαλ πξνζσξηλνί δαζκνί 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), κε
ζπληειεζηέο 25% θαη 0% έσο 15%, αληίζηνηρα. Καηά ηα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη επηβιεζέληεο δαζκνί, ζην
πιαίζην πηνζέηεζεο κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ζεσξνχληαη απφ ηηο πιεηηφκελεο
ραιπβνπξγίεο σο απαξάδεθηνη, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ην ζθέινο ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο πξψηε χιε γηα ηελ εγρψξηα βηνκεραλία. Σα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε πξνζθπγή ησλ
22 εγρψξησλ ραιπβνπξγηψλ επξίζθεηαη ζηελ παξνχζα
θάζε ππφ εμέηαζε ζην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ Καΐξνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 26/6 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν
πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία δεκφζηαο αθξφαζεο αλαθνξηθά κε ην δηάηαγκα 346/2019, ηελ νπνία δηνξγάλσζε
ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο (ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ ΠΟΔ ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο), ζην
πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη γηα ηε ιήςε κφληκσλ
κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη ησλ εηζαγσγψλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, πξνο πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε έγθπξεο εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ε ηηκή ηνπ ράιπβα ζηελ αηγππηηαθή αγνξά
έρεη ην ηειεπηαίν απμεζεί απφηνκα ζε EGP11.800 έλαληη
EGP10.800 πξνεγνπκέλσο, αχμεζε πνπ ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε, δεδνκέλνπ φηη νη αληίζηνηρεο δηεζλείο ηηκέο
είλαη ζρεηηθά ρακειέο, ελψ επίζεο ε αηγππηηαθή ιίξα
έρεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο αλαηηκεζεί ζε ζρέζε κε ην
δνιιάξην. χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηεο αγνξάο, θαηά
ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνχλ πξφζζεηεο απμήζεηο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ζηδήξνπ
θαη ράιπβα, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο ραιπβνπξγηθέο
κνλάδεο έρνπλ δηαθφςεη ηελ παξαγσγή ηνπο. Με βάζε
θιαδηθέο εθηηκήζεηο, 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.
πκθσλία ζπλεξγαζίαο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο κε βξεηαληθφ φκηιν
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπλίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν
αηγππηηαθφο Δζληθφο Οξγαληζκφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο (National Organization for Military Production –
NOMP) ππέγξαςε κλεκφλην κε ην βξεηαληθφ φκηιν
BlueMac, κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκπαξαγσγήο ζρεηηθνχ
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κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηνπ
Βξεηαλνχ Δκπνξηθνχ Απεζηαικέλνπ ηνπ Π/Θ γηα ηελ
Αίγππην, Sir Jeffrey Donaldson.
Η IDA ζα πξνζθέξεη ζε επελδπηέο βηνκεραληθέο γαίεο
280 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ ζηε Hurghada
ην ηέινο Ηνπλίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο
(IDA) πξφθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ λα πξνθεξχμεη
δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ζε ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο βηνκεραληθά νηθφπεδα ζηελ πεξηνρή ηεο
Hurghada, ζηελ πεξηθέξεηα Δξπζξάο Θάιαζζαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 280 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
βηνκεραληθέο γαίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξννξίδνληαη
γηα θάζε είδνπο βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, πιελ εθείλσλ πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Αλαθνίλσζε πεξί εγθαηλίσλ ηξηψλ λέσλ ζηαζκψλ ηεο
3εο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ
ηηο 8/6, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε φηη πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ
Δζλψλ Αθξηθήο (AFCON) πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην Κάηξν
θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην δηάζηεκα 21/6
έσο 19/7, πξφθεηηαη λα εγθαηληαζηνχλ επίζεκα ηξεηο λένη
ζηαζκνί κεηξφ ζηελ Ζιηνχπνιε, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ
ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο γξακκήο
3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο λένη ζηαζκνί
βξίζθνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο Haroun El-Rashid, Al-Shams
Club θαη Alf Maskan. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ κεηξφ ηεο Ζιηνχπνιεο, ν νπνίνο ζα
είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηαζκνχο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί ηνλ πξνζερή Οθηψβξην. Ζ ηέηαξηε θάζε
αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, πνπ
εθηειείηαη απφ ηνπο κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο Orascom Construction θαη Arab Contractors, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 5 ππφγεησλ ζηαζκψλ θαη ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο Ζιηνχπνιεο θαη Salam City.
Ζ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ
κεηξφ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ην έηνο 2022, κε ηελ
εκεξήζηα κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα ηεο γξακκήο λα απμάλεηαη ηφηε ζε 3 εθαη. επηβάηεο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλέθεξε επίζεο φηη, κε ηελ επθαηξία ηεο εγθαηλίαζεο ησλ
ηξηψλ λέσλ ζηαζκψλ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε ηελ αχμεζε ησλ εηζηηεξίσλ ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ζηα επίπεδα ησλ 5, 7 θαη 10 ιηξψλ, αλάινγα
κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο.
πλνκηιίεο Αηγχπηνπ-Ιαπσλίαο γηα ηα έξγα 1εο θάζεο
ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ηνπλίνπ ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, βαζηδφκελν ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, πξφνδνο ζεκεηψλεηαη ζηηο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο
θαη ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο, κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, ε νπνία πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηηο δπηηθέο πεξηνρέο
ηνπ Καΐξνπ (πεξηνρή 6th of October κε Γθίδα),
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ζπλνιηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο $3,6 δηζ. εκεησηένλ φηη ε ζπλνιηθή δηαδξνκή ηεο γξακκήο 4, φηαλ απηή
νινθιεξσζεί, ζα θαιχπηεη ηελ απφζηαζε 6th of October
έσο New Cairo, κέζσ Παιαηνχ Καΐξνπ. Σν πξαθηνξείν
ΜΔΝΑ αλέθεξε φηη ζηα κέζα Ηνπλίνπ ζπλαληήζεθαλ νη
Τπνπξγνί Μεηαθνξψλ θαη Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ,
θ.θ. El Wazir θαη Nasr, αληίζηνηρα, κε αληηπξνζσπεία
ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
(JICA), ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ ρξεκαηνδφηε ηνπ
έξγνπ, ππφ ηνλ αξκφδην γηα ηηο πεξηνρέο Δπξψπεο & Μ.
Αλαηνιήο δηεπζπληή, θ. Sakamoto. Καηά ην πξαθηνξείν
ΜΔΝΑ, νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά
έξγα λα μεθηλήζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, εγρψξηα
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα είραλ αλαθέξεη φηη ε αξκφδηα
Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) είρε αθπξψζεη ην δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο πξψηεο
θάζεο ηεο γξακκήο 4, θαζψο ε πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Taisei Corporation θαη ηεο
αηγππηηαθήο θαηαζθεπαζηηθήο Orascom Construction
πνπ έρεη αλαιάβεη ηα έξγα θέξεηαη λα θξίζεθε αξθεηά
αθξηβή (ζηα $1,3 δηζ., ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν). ηε ζπλέρεηα, ζπγθεθξηκέλα ηνλ Απξίιην 2019, πεγέο ηεο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ)
είραλ αλαθέξεη πσο αμηνινγείην ην ελδερφκελν λα πξνθεξπρζεί λένο δεκφζηνο δηαγσληζκφο, ζηνλ νπνίν ζα
πξνζθαινχλην αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη γηα
ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο
4, ζηνλ νπνίν ζα πξνζθαιείην λα ππνβάιεη πξνζθνξά
θαη ε θνηλνπξαμία Taisei-Orascom.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Έλαξμε απ’ επζείαο πηήζεσλ ηεο Air Serbia πξνο ην
Κάηξν
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο ηεο εξβίαο, Air Serbia, απφ ηηο
αξρέο Ηνπλίνπ ελεξγνπνηεί απ’ επζείαο αεξνπνξηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζεξβηθήο πξσηεχνπζαο, ηνπ Βειηγξαδίνπ, θαη ηνπ Καΐξνπ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο
ηνπ έξβνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ & Σειεπηθνηλσληψλ θ. Ljajic, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ
απ’ επζείαο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο αλακέλεηαη λα δψζεη
ψζεζε ηφζν ζηηο κεηαθηλήζεηο επηβαηψλ, φζν θαη ζηε
δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σα
αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ην Κάηξν ζα απνηειέζεη ην κνλαδηθφ αθξηθαληθφ πξννξηζκφ –ή ελδηάκεζν ζηαζκφ- γηα ηηο πηήζεηο ηεο Air Serbia, ελψ ηαπηφρξνλα ην Βειηγξάδη ζα είλαη ε κνλαδηθή πφιε ζηα Γπηηθά
Βαιθάληα πνπ ζα δηαζέηεη απ’ επζείαο πηήζεηο πξνο ηελ
αηγππηηαθή πξσηεχνπζα.
εκεηψλεηαη φηη λσξίηεξα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ν ζεξβηθφο αεξνκεηαθνξέαο είρε επαλεθθηλήζεη ηηο πηήζεηο
ηνπ charter πξνο ηα αηγππηηαθά ζέξεηξα Hurghada θαη
Sharm El Sheikh.
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Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ
ηνκέα, κεηαμχ Αηγχπηνπ & Βνπιγαξίαο
ηηο 30/5, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα AlMashat θαη ε Βνπιγάξα νκφινγφο ηεο θα Angelkova,
ππέγξαςαλ ζηε βνπιγαξηθή πφιε Burgas κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ πνπ εμέδσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
Σνπξηζκνχ, ην ελ ιφγσ κλεκφλην πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο γηα αλάπηπμε δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ θαη θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, κε ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζηνπο
ηνκείο πνιηηηζηηθνχ, θεζηηβαιηθνχ, ζαιάζζηνπ θαη γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο αηγππηηαθφο Σχπνο επηζήκαλε
φηη ε θα Al-Mashat δήηεζε απφ ηελ νκφινγφ ηεο ηελ
άξζε νξηζκέλσλ –αθφκε ηζρπνπζψλ ζήκεξα- αξλεηηθψλ
ηαμηδησηηθψλ νδεγηψλ ηεο Βνπιγαξίαο πξνο ηνπο πνιίηεο
ηεο, αλαθνξηθά κε επηθηλδπλφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αηγχπηνπ, φπσο ε Δξπζξά Θάιαζζα θαη ην Λνχμνξ.
Οη δχν Τπνπξγνί ζπδήηεζαλ εμάιινπ ηηο πξννπηηθέο αληαιιαγήο επίζεκσλ επηζθέςεσλ, αιιά θαη εθαηέξσζελ
ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλείο εθζέζεηο ή εκπνξηθέο εθδειψζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ελψ ζπκθψλεζαλ επίζεο
ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ
ηνπξηζηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Βνπιγάξα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, επηθεθαιήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ βνπιγαξηθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Δπηπιένλ, φπσο δήισζε ε
θα Angelkova, κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζπδεηείηαη ε
αδειθνπνίεζε ηεο Αιεμάλδξεηαο κε ην Burgas, κε ζηφρν
ηελ πξνψζεζε ησλ εθαηέξσζελ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ.
Δθθίλεζε ηνπξηζηηθήο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζηηο
ρψξεο ηνπ Κφιπνπ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηνπλίνπ,
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ μεθίλεζε πξφζθαηα
ζεξηλή ηνπξηζηηθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζηε . Αξαβία, ην Κνπβέηη θαη ηα ΖΑΔ, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε
πξφζζεησλ ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ απφ ηηο ελ ιφγσ ρψξεο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ελ ιφγσ λέα αηγππηηαθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πεξηιακβάλεη ηφζν ππαίζξηεο θαηαρσξήζεηο κε ρξήζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ,
φζν θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο “primetime”, αιιά θαη
δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο.
Αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο νκίινπ Colliers γηα ηελ
αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά
ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζεο αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο
ηνπ γηα ηελ αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά ην 2019, ν
φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη κεηαμχ ησλ
«ηζρπξψλ» αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ην
Sharm El Sheikh αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ηελ πςειφηεξε κεγέζπλζε ησλ κέζσλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηνπ αλά
δηαζέζηκν δσκάηην κε ξπζκφ 33%, αθνινπζνχκελν απφ
ηε Hurghada (+29%), ηελ Αιεμάλδξεηα (+25%) θαη ην
Κάηξν (+11%). χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Colliers,
γηα ην έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ην 84% πεξίπνπ γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, ην 79% γηα ην Κάηξν θαη ην 69% γηα ηε
Hurghada.
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Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη εηδηθά θέηνο ζα ππάξμεη
ηδηαίηεξα απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηε ρψξα, εμαηηίαο θαη ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ Κππέιινπ
Δζλψλ Αθξηθήο (AFCON), θαηά ην δηάζηεκα 21/6 έσο
19/7.
Έξγν αλαθαίληζεο μελνδνρείνπ Shepheard ζην θέληξν
ηνπ Καΐξνπ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπλίνπ, ε
θξαηηθή εηαηξεία ηνπξηζκνχ θαη μελνδνρείσλ (Holding
Company for Tourism & Hotels – HOTAC) ζθνπεχεη
εληφο ηνπ Ηνπιίνπ λα δερζεί πξνζθνξέο απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο κε αληηθείκελν ηελ αλαθαίληζε ηνπ κεγάινπ, παιαηνχ μελνδνρείνπ Shepheard, ζην θέληξν Καΐξνπ, ζηηο φρζεο ηνπ Νείινπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη
νινθιεξψζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη πξφζθαηα αλαζεσξήζεη ηελ παιαηφηεξε απφθαζή ηνπ γηα δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κε ζθνπφ ηελ αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ, πξνηηκψληαο ηειηθά
λα ηελ αλαζέζεη ζε κεγάιν θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν ηνπ
εμσηεξηθνχ, κε δηεζλή πείξα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν,
4 φκηινη έρνπλ εθθξάζεη κέρξη ζηηγκήο ελδηαθέξνλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ.

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ
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
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Event:
Duration:

Al-Ahram Exhibition for Real Estate
25-28/7/2019

Tel., fax:

+(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:

Led Technology and Office Preparation Exhibition

Duration:

Fax:

2-4/8/2019
+(202) 2261-5141, mobile: +(20) 1001645408 1014526699
+(202) 2261-5141

Organizer :

International Trade Expo Co.

Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall
4)

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

Tel.:

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
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