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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέ8
ινο Απξηιίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ ειαθξφηαηε άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $10,6 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,22 δηζ., έλαληη $44,11
11 δηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ, $44,06 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, $42,62 δηζ. ζην ηέινο
Ηαλνπαξίνπ θαη $42,55 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη
12 ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε
δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ
ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ηα ζπλαιιαγκα13 ηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,30 δηζ.
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Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζην 5,3% ηνπ ΑΔΠ ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2018/19
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19
αληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 5,3% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 6,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην ζεκεησζέλ ζην πξψην ελλεάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλαζκα αλήιζε ζε
EGP35,5 δηζ. (αληηπξνζσπεχνληαο 0,7% ηνπ ΑΔΠ), έλαληη αξρηθά ζηνρεπφκελνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο χςνπο EGP35 δηζ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ηα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα
ηνπ ελλεακήλνπ 2018/19 θαηά 20,3% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελα ζε EGP598,7 δηζ.
(έλαληη EGP498 δηζ. ην ελλεάκελν 2017/18), ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 13,9% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP879 δηζ. (έλαληη EGP772
δηζ. ην ελλεάκελν 2017/18). Καηά ηνλ θ. Maait, ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα ηνπ
θξάηνπο θαηέγξαςαλ εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 16,1% ζηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ 2018/19 (αλεξρφκελα ζε ιίγν πάλσ απφ EGP468 δηζ.), ηα ηεισλεηαθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 18,6% (αλεξρφκελα ζε EGP247,4 δηζ.), ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία αθηλήησλ θαηέγξαςαλ επίζεο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 71%, ελψ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ
Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ 2018/19 αλήιζαλ ζε EGP60,1 δηζ. (πεξίπνπ $3,51 δηζ. ζε
ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κεησκέλεο θαηά 28,45% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18.
χκθσλα εμάιινπ κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηδφκελα ζε θπβεξλεηηθέο πεγέο,
ηα ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα επηβάινπλ
νξνθή χςνπο $110 δηζ. ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ηεο Αηγχπηνπ, ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο θπβέξλεζεο γηα δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξένπο ζην επίπεδν ηνπ
80% έσο ην έηνο 2022.
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Ρπζκφο αλάπηπμεο 5,6% ζην 3ν ηξίκελν νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2018/19
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
θαο El-Saeed ζηηο αξρέο Μαΐνπ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο
αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη κε βάζε πξνθαηαξθηηθά
ζηνηρεία ζε 5,6% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19), έλαληη 5,5% θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη 5,4% θαηά ην ηξίην
ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη ξπζκφ αλάπηπμεο
ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% θαηά ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ωο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαηά ην ηξίκελν ΗαλνπαξίνπΜαξηίνπ 2019 ζεσξνχληαη νη θιάδνη ελέξγεηαο θαη εμνξχμεσλ (κεγέζπλζε 30%), ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ
(κεγέζπλζε 9,6%), θαηαζθεπψλ (κεγέζπλζε 9,5%), αγνξάο
αθηλήησλ (κεγέζπλζε 8,5%) θαη ηειεπηθνηλσληψλ
(κεγέζπλζε 6,7%).
Απξφζκελε απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην
13,01% ηνλ Απξίιην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε
αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Απξίιην 2019 ζεκαληηθή θαη απξφζκελε πηψζε έλαληη ηνπ Μαξηίνπ, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ
13,01% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 14,16% ην Μάξηην,
14,35% ην Φεβξνπάξην, 12,71% ηνλ Ηαλνπάξην θαη
11,97% ην Γεθέκβξην 2018, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ηνλ Απξίιην 2019 επίζεο ζεκαληηθή
πηψζε έλαληη ηνπ Μαξηίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ
8,11% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,93% ην Μάξηην, 9,2% ην
Φεβξνπάξην, 8,57% ηνλ Ηαλνπάξην θαη 8,3% ην Γεθέκβξην
2018, αληίζηνηρα.
ηα $96,6 δηζ. ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην
ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19) ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε $96,6 δηζ., έλαληη $93,13 δηζ. ην επηέκβξην 2018, απμεκέλν θαηά 3,7%. Σν αηγππηηαθφ εμσηεξηθφ
ρξένο εκθαλίζηεθε εμάιινπ απμεκέλν θαηά 16,5% (ήηνη
$13,7 δηζ.) έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2017 ($82,88 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην καθξνπξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ
2018 ζε $86,3 δηζ., απμεκέλν θαηά $1,4 δηζ. έλαληη ηνπ
Γεθεκβξίνπ 2017, αληηπξνζσπεχνληαο ην 89,3% ηνπ ζπλνιηθνχ αηγππηηαθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Δπηπιένλ, ην βξαρππξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζην επίπεδν ησλ $10,34 δηζ., έλαληη $11,13 δηζ.
έλα ρξφλν λσξίηεξα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην
εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο απμήζεθε θαηά 24,2% ζε εηήζηα
βάζε, αλεξρφκελν ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε $48,07
δηζ., έλαληη $38,7 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα. χκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο CBE, ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο αλαιχεηαη
πεξαηηέξσ αθ’ ελφο ζε μέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά
θξαηηθά νκφινγα χςνπο $13,97 δηζ. θαη αθ’ εηέξνπ ζε δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ, χςνπο $34,1 δηζ.

ΔΛΙΓΑ 2

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθαιχπηεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο έσο ην 2021
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ζηα κέζα Μαΐνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθάιπςε ηε κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, κε θεληξηθνχο ζηφρνπο ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ εθδφζεσλ θαη
ησλ πεξηφδσλ σξίκαλζεο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο θακπχιεο ησλ απνδφζεσλ απηψλ,
θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ εηεζίσλ δαπαλψλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. χκθσλα κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα εηζάγεη λέα
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νκφινγα κεδεληθνχ ηνθνκεξηδίνπ, νκφινγα κεηαβιεηήο
απφδνζεο, «πξάζηλα» νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα. Ζ θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο
βαζηθνχο άμνλεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ην πξαθηνξείν
ΜΔΝΑ: (α) ηελ πξνζζήθε λέσλ πεξηφδσλ σξίκαλζεο
δηα ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ ηξηεηνχο, πεληαεηνχο, επηαεηνχο, δεθαεηνχο θαη ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο,
(β) ηελ επίζπεπζε ησλ πεξηφδσλ έθδνζεο ησλ λέσλ
νκνιφγσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ αλσηάησλ νξίσλ ησλ
πθηζηάκελσλ νκνιφγσλ, ζε κεηαμχ EGP15 θαη
EGP18 δηζ., (γ) ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπλνιηθήο αμίαο $5 έσο $8 δηζ. εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, θαη (δ) ηε ζηελή ζπλεξγαζία
ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ην δηεζλέο απνζεηήξην ηίηισλ Euroclear, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη μέλνη επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξαζκέλα ζε εγρψξην λφκηζκα, αληί
κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο έσο ηψξα. εκεηψλεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ην ρξένο απνζθνπεί
ζε επίηεπμε αλαινγίαο δηαπξαγκαηεχζηκνπ ρξένπο
πξνο κε εκπνξεχζηκν ρξένο ηεο ηάμεσο ηνπ 70% πξνο
30% έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21,
θαζψο επίζεο θαη ζηελ επηκήθπλζε ησλ κέζσλ πεξηφδσλ απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ζηα ηέζζεξα ρξφληα
έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 θαη ζηα
ηεζζεξάκηζη ρξφληα έσο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2021/22.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα εθδψζεη γηα πξψηε
θνξά δηεζλή νκφινγα γηα ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ
έξγσλ ππνδνκψλ, κε καθξέο πεξηφδνπο σξίκαλζεο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20.
ην επίπεδν ησλ EGP4,108 ηξηζ. ην εζσηεξηθφ
ρξένο ηεο Αηγχπηνπ (12.2018)
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην εζσηεξηθφ
ρξένο ηεο ρψξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP4,108 ηξηζ.
(πεξίπνπ $230,1 δηζ.) ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018,
έλαληη EGP3,888 ηξηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018,
EGP 3,696 ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18) θαη
EGP3,416 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017. Σν εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ
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2018 αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 78,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη
πνζνζηνχ 74% ζην ηέινο επηεκβξίνπ θαη 83,3% ηνπ
ΑΔΠ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018. Σν ρξένο ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο αληηζηνηρνχζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018
ζε EGP3,505 ηξηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 85,3% ηνπ
ζπλνιηθνχ εζσηεξηθνχ ρξένπο, απμεκέλν θαηά
EGP383,05 δηζ. έλαληη ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2017.
Απμεκέλνο ν φγθνο δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ
ην 1ν εμάκελν 2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ν φγθνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Γεθ.
2018) εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 11,5% ζε εηήζηα
βάζε, θζάλνληαο ηα $47,80 δηζ. έλαληη $42,86 δηζ. ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Οη
αηγππηηαθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ, θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ζε $33,52 δηζ., απμεκέλεο θαηά 8,8% έλαληη ησλ
$30,8 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, ελψ νη
εμαγσγέο αλήιζαλ $14,27 δηζ., απμεκέλεο θαηά 18,4%
έλαληη ησλ $12,05 δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ
2017/18. Ωο πιένλ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο
Αηγχπηνπ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ε Κίλα (δηκεξήο φγθνο εκπνξίνπ $3,39 δηζ.), νη ΖΠΑ
(φγθνο εκπνξίνπ $3,06 δηζ.), ηα ΖΑΔ (φγθνο εκπνξίνπ
$2,79 δηζ.), ε Ηηαιία (φγθνο εκπνξίνπ $2,59 δηζ.) θαη ε
. Αξαβία (φγθνο εκπνξίνπ $2,58 δηζ.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ
ζηελ Αίγππην
ηηο 6 Μαΐνπ μεθίλεζε ν κνπζνπικαληθφο ηεξφο κήλαο
ηνπ Ρακαδαληνχ, ν νπνίνο ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 4 Ηνπλίνπ,
ελψ ελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε ηξηήκεξε αξγία Eid
Al-Fitr ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ, κεηαμχ 4 θαη 7 Ηνπλίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεξνχ κήλα
ησλ κνπζνπικάλσλ, ηα σξάξηα εξγαζίαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηξνπνπνηνχληαη (επί παξαδείγκαηη, ηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα θαη ην Υξεκαηηζηήξην
Αηγχπηνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κεησκέλν σξάξην), ελψ θαη νη
ξπζκνί εξγαζίαο κεηψλνληαη αηζζεηά εμαηηίαο ηεο λεζηείαο πνπ αθνινπζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηγππηηαθνχ
πιεζπζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο, έσο ηηο πξψηεο βξαδηλέο ψξεο.
Υξνληθή επηκήθπλζε ηεο ηζρχνο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο
ΠΣ κε Αίγππην
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη
πξφθεηηαη λα επηκεθχλεη ρξνληθά ηελ ηζρχ ηνπ πιαηζίνπ
ηεο εηαηξηθήο ηεο ζρέζεο κε ηελ Αίγππην, πνπ επί ηνπ
παξφληνο θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2015-2019, θαηά δχν
πξφζζεηα έηε, έσο ην 2021. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλέθεξε ζρεηηθά φηη ε σο άλσ απφθαζε ειήθζε απφ ην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ εηαηξηθήο ζρέζεο κε
ηελ Αίγππην.
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Όπσο εμάιινπ δήισζε ζρεηηθά ε δηεπζχληξηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Αίγππην, ηελ
Τεκέλε θαη ην Σδηκπνπηί θα Wes, «ε επηκήθπλζε ηεο
ηζρχνο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ Αίγππην ζα επηηξέςεη
ζηελ Σξάπεδα λα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ Αηγππηίσλ πνιηηψλ». εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ χςνο
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηξέρνλ πιαίζην εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο ρψξαο κε
ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλέξρεηαη ζε $8 δηζ., εθ ησλ
νπνίσλ θεθάιαηα $6 δηζ. απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα
θαη θεθάιαηα $2 δηζ. απφ ηελ International Finance Corporation (IFC).
ηα 28,9 εθαη. ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Αηγχπηνπ ην
2018 (ζηνηρεία CAPMAS)
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 αξηζκνχζε 28,865 εθαη. άηνκα. Καηά ηελ CAPMAS, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλήιζε ην 2018 ζε 90,1%, θέξλνληαο ην
δείθηε αλεξγίαο ζε 9,9%, ήηνη 2,9 εθαη. άηνκα. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο κεηαμχ ησλ αξξέλσλ αηφκσλ ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ αλήιζε ην 2018 ζε 6,8%, ελψ εθείλν κεηαμχ ησλ ζειέσλ ζε 21,3%, πάληνηε ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο CAPMAS. Ζ ζηαηηζηηθή ππεξεζία αλέθεξε
επίζεο φηη ην 2018 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο αξηζκνχζε 12,182 εθαη., ελψ εθείλν ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο αξηζκνχζε 16,683 εθαη. άηνκα, αληίζηνηρα.
Οηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην αλψηεξεο κηθηήο
επηηξνπήο Αηγχπηνπ-Ληβάλνπ
ηηο αξρέο Μαΐνπ πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξε επίζεκε
επίζθεςε ζην Λίβαλν ν Π/Θ ηεο Αηγχπηνπ θ. Madbouly,
κε ζθνπφ λα κεηάζρεη αθ’ ελφο ζηηο εξγαζίεο ηεο αλψηεξεο κηθηήο δηκεξνχο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δχν ρσξψλ, σο επηθεθαιήο αηγππηηαθήο θπβεξλεηηθήο
αληηπξνζσπείαο, θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 27νπ
«Αξαβηθνχ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ» πνπ έιαβε ρψξα ζηε
ιηβαληθή πξσηεχνπζα. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ Αηγχπηην Π/Θ ζπλφδεπζαλ θαηά ηελ επίζθεςή
ηνπ ζην Λίβαλν νη Τπνπξγνί Ζιεθηξηζκνχ, Πεηξειαίνπ,
Απαζρφιεζεο, Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ
ηεο έλαηεο ζπλφδνπ ηεο αλψηεξεο κηθηήο δηκεξνχο επηηξνπήο ππνγξάθεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, ζηνπο ηνκείο επηθνηλσληψλ, ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο (κεηαμχ
ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ ησλ δχν ρσξψλ), αληαιιαγήο
ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ δηνηθήζεσλ ησλ
δχν ρσξψλ, πξνκήζεηαο αηγππηηαθψλ δνκηθψλ πιηθψλ
απφ ην Λίβαλν, θαζψο θαη ελεξγνπνίεζεο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν
2019-2021. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, επηκέξνπο
ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζπλάθζεθαλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Ληβάλνπ, ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο /
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επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Ληβάλνπ ζηνλ αηγππηηαθφ ηδησηηθφ ηνκέα, πινπνίεζεο
αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ εηδηθή νηθνλνκηθή δψλε
ηεο Σξίπνιεο ζην Λίβαλν, ζηήξημεο ηεο απφ θνηλνχ δεκηνπξγίαο εθθνιαπηεξίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη θνηλνχ
ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη επελδχζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Λίβαλν, ν θ. Madbouly ζπλάληεζε κεηαμχ άιισλ ηφζν ηνλ
Πξφεδξν, φζν θαη ηνλ Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ, θ.θ. Aoun θαη
Hariri, αληίζηνηρα. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην αηγππηηαθφ
θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ) ν Π/Θ ηνπ
Ληβάλνπ θ. Hariri δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηάξθεηα
ησλ εξγαζηψλ ηεο αλψηεξεο κηθηήο επηηξνπήο φηη «ε Αίγππηνο απνηειεί ππφδεηγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ρψξεο ζηελ πεξηνρή», ελψ εμήξε ηε
ζεκαζία πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ε εγεζία ηνπ Αηγππηίνπ
Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ «αιιαγή πιεχζεο» ηεο ρψξαο θαη
ζηε βειηίσζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο.
Δπηπιένλ, ν Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ αλαθέξζεθε ζηελ επηζπκία
ηνπ Ληβάλνπ γηα ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
κε ηελ Αίγππην θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, ηφζν ζηνλ
εκπνξηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηζκνχ θαη
ελέξγεηαο.
Ο λένο Πξφεδξνο ηεο ΠΣ επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην
ηηο αξρέο Μαΐνπ επηζθέθζεθε γηα δχν εκέξεο ηελ Αίγππην ν λένο Πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, Ακεξηθαλφο David Malpass, ν νπνίνο ζπλάληεζε ζηηο 4/5 ηνλ
Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Al Sisi, επαηλψληαο ηηο ζχληνλεο
πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ
λα μεπεξαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία, «ν θ. Malpass εμήξε ηελ πνξεία ησλ
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πςεινχο αλαπηπμηαθνχο
ξπζκνχο, κείσζε ησλ δεηθηψλ πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο, ελψ επίζεο αλαθέξζεθε ζην ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ πνπ
πινπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο». Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά
ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ Al
Sisi κε ην λέν Πξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο απφ
αηγππηηαθήο πιεπξάο παξέζηεζαλ κεηαμχ άιισλ ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr
θαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait.
εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ
ζηελ Αίγππην, ν θ. Malpass επηζθέθζεθε ζεηξά ελ εμειίμεη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα ζηελ πεξηνρή Benban ηνπ Αζνπάλ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνλ φκηιν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε ζεκαληηθφηαηα θεθάιαηα.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ηξέρνλ
ραξηνθπιάθην ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ πινπνηεί ε
Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηελ Αίγππην αξηζκεί 16 projects
ζπλνιηθήο αμίαο $6,69 δηζ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Malpass ππεγξάθε ε ζπκθσλία κεηαμχ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη Αηγχπηνπ γηα ηελ παξνρή απφ
ηελ πξψηε δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $200 εθαη.
πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
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ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηε γπλαηθεία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ππφ ηνλ ηίηιν “Catalyzing Entrepreneurship for Job Creation”. εκεηψλεηαη φηη ε ρνξήγεζε
ηνπ σο άλσ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ πξνο ηελ Αίγππην
είρε απνθαζηζηεί ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο εαξηλήο
ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ ζηελ
Οπάζηγθηνλ.
Ο Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο &
Αλάπηπμεο επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην
ηηο αξρέο Μαΐνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ν, Κξνάηεο,
Κνηλνηηθφο Δπίηξνπνο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο θ. Mimica, ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, ζπλαληήζεθε
ζηηο 6/5 κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi. Καηά ηα
εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζπδήηεζε ησλ δχν
αλδξψλ επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θπξίσο ζε δεηήκαηα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζε νιφθιεξν ην ρψξν ηεο
αθξηθαληθήο επείξνπ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε Αίγππηνο θαηέρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαηά ην
ηξέρνλ έηνο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εθδήισζε ηελ εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο γηα ζπλεξγαζία κε ηε Δπξ. Δπηηξνπή,
κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ
έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Αθξηθή κε βάζε ηελ «Αθξηθαληθή
Αηδέληα 2063». Ο θ. Al Sisi εζηίαζε ηδηαίηεξα ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ππνδνκψλ ζηελ
αθξηθαληθή ήπεηξν, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επελδχζεσλ, φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηηο ρψξεο ηεο επείξνπ.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Mimica ηφληζε ηδηαίηεξα ηε
ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Δπξψπε ζην ξφιν ηεο Αηγχπηνπ
σο ζηαζεξνπνηεηηθνχ παξάγνληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ, θαζψο θαη σο θαηαιχηε ζηα δεηήκαηα πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο ζηελ αθξηθαληθή
ήπεηξν. Ο Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο ζπλαληήζεθε επίζεο κε
ηνλ Αηγχπηην ΤΠΔΞ θ. Shoukry, θαζψο θαη κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr,
κε ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπδεηήζεσλ, ηδηαίηεξα κε ηε δεχηεξε, λα εζηηάδεηαη ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ηεο Δ.Δ. ζηελ
Αίγππην γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020 (“Single Support
Framework”), πνπ αλακέλεηαη λα παξάζρεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Αίγππην χςνπο κεηαμχ €432 εθαη. θαη €528
εθαη., κε έκθαζε ζε έξγα ππνδνκψλ ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, χδξεπζεο & απνρέηεπζεο, παηδείαο, πγείαο, θαζψο επίζεο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο, ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Έιεπζε θιηκαθίνπ ηνπ ΓΝΣ ζηελ Αίγππην γηα ηελ 5ε
θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε
ηηο 6 Μαΐνπ αθίρζε ζην Κάηξν θιηκάθην ηνπ Σακείνπ,
κε ζθνπφ λα πξνβεί ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ ζα πξέπεη λα
έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, πξνηνχ εγθξηζεί
ε εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο
ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ
Σακείνπ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ.
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εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη, θαη’
αξρήλ, ηε ιήςε ηεο σο άλσ ηειεπηαίαο δφζεο απφ ην
ΓΝΣ εληφο ηνπ πξνζερνχο Ηνπιίνπ. χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο έθζεζήο
ηνπ γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο Μ. Αλαηνιήο, Β. Αθξηθήο, ηνπ
Αθγαληζηάλ θαη ηνπ Παθηζηάλ, ε Αίγππηνο αλακέλεηαη
λα παξνπζηάζεη ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ηφζν θέηνο
φζν θαη ηνπ ρξφλνπ, απφ πιεπξάο ξπζκψλ αλάπηπμεο θαη
κεγέζπλζεο ησλ εμαγσγψλ, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο αλσηέξσ πεξηνρήο πνπ απνηεινχλ εηζαγσγείο πεηξειαίνπ.
πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη ξπζκνχο αλάπηπμεο 5,5% θαη 5,9% ην 2019 θαη ην 2020 αληίζηνηρα, έλαληη ξπζκψλ 3,6% ην 2019 θαη 3,2% ην
2020 ζπλνιηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο αλσηέξσ πεξηνρήο. Δπηπιένλ, νη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ εθηηκάηαη πσο ζα θαηαγξάςνπλ αμηφινγνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαηά ηε δηεηία
2019-2020, παξά ηελ αλακελφκελε θάκςε ησλ εμαγσγψλ
ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ηελ έθζεζε ηνπ
ΓΝΣ επηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ζεκαληηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο επεκεξίαο
ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχλ αθ’ ελφο ν πιεζσξηζκφο θαη
αθ’ εηέξνπ ην πςειφ επίπεδν ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο.
πκθσλία ζε ηερληθφ επίπεδν γηα εθηακίεπζε ηεο 6εο
δφζεο απφ ην ΓΝΣ
ηηο 19/5, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε
πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ θιηκάθην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) έρεη νινθιεξσζεί
κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, έπεηηα απφ δχν εβδνκάδεο πνπ
έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ έιεπζε ηνπ ελ ιφγσ θιηκαθίνπ ζην Κάηξν. πγθεθξηκέλα, θαηά ηα δεκνζηεχκαηα,
ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εμαζθαιίζεη ηελ θαη’ αξρήλ ζπκθσλία, ζε ηερληθφ επίπεδν, ηνπ Σακείνπ γηα ην
θιείζηκν ηεο πέκπηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία αλνίγεη ην
δξφκν γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ ρνξεγεί ην ΓΝΣ πξνο ηε ρψξα
απφ ην ηέινο ηνπ 2016, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. Καηά
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηα απνηειέζκαηα ηεο πέκπηεο
αμηνιφγεζεο ζα πεξηέιζνπλ ηψξα ζην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΓΝΣ πξνο ηειηθή έγθξηζε, κε πξννπηηθή ε
εθηακίεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ πξνζερή Ηνχιην.
ε ζεκαληηθή άλνδν ηνλ Απξίιην 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 παξνπζίαζε αμηφινγε άλνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ
Απξηιίνπ, ηε ζεκαληηθφηεξε κάιηζηα απφ ηνλ Αχγνπζην
2015, ππεξβαίλνληαο ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ
δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε, γηα πξψηε θνξά εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ νθηακήλνπ. πγθεθξηκέλα, ν
ζρεηηθφο δείθηεο έθζαζε ηνλ Απξίιην ην επίπεδν ησλ
50,8 κνλάδσλ, έλαληη 49,9 κνλάδσλ ην Μάξηην, 48,2
κνλάδσλ ην Φεβξνπάξην (πνπ είραλ απνηειέζεη ην θαηψηαην ζεκείν απηνχ ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν) θαη
48,5 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο.
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Σνλ Απξίιην 2019 παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ λέσλ παξαγγειηψλ (θπξίσο ζην πιαίζην ηεο εγρψξηαο αγνξάο), ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ
έηνηκσλ πξντφλησλ. χκθσλα κε ηελ εκηξαηηλή ηξάπεδα,
ε έξεπλα κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηελ Αίγππην δείρλεη αξθεηά πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο ζρεηηθά
κε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο ηνπ
θιάδνπ κεηαπνίεζεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο, ηα νπνία
αληαλαθιψληαη ζηα επίζεο απμεκέλα επίπεδα πξννπηηθψλ πξνζιήςεσλ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο
μεπέξαζε νξηαθά ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ, γηα πξψηε
θνξά απφ ην έηνο 2015.
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε γηα δεκηνπξγία εηδηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο ζηε λέα πφιε ηνπ Αζνπάλ
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην
ελέθξηλε ηε δεκηνπξγία λέαο εηδηθήο νηθνλνκηθήο / επελδπηηθήο δψλεο, έθηαζεο 187 feddans (1 feddan = 4.200
ηεηξ. κέηξα) ζηελ πεξηνρή λνηίσο ηεο λέαο πφιεο ηνπ
Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. Ζ λέα επελδπηηθή δψλε ζα
επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο θιάδνπο πςειήο
ηερλνινγίαο, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ (θπξίσο θαηεξγαζία ηρζπεξψλ) θαη θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ, ελψ αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ηδησηηθέο
επελδχζεηο $2,3 δηζ. θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 15.000
ζέζεηο εξγαζίαο. Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ππφ δεκηνπξγία εηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ζην λέν
Αζνπάλ έρεη ήδε πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ 48 επελδπηψλ, πξνο δηακφξθσζε βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο
αμίαο $60 εθαη., εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο δψλεο.
Σξηκεξήο ζπλάληεζε νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Ινξδαλίαο-Ιξάθ
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Αηγχπηηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ζην πιαίζην πξφζθαηεο επίζθεςήο ηνπ
ζηελ Ηνξδαλία (Ακκάλ), πξαγκαηνπνίεζε εληαηηθέο ζπλνκηιίεο ηφζν κε ηνλ εθεί νκφινγφ ηνπ θ. Hammouri, φζν
θαη κε ηνλ Ηξαθηλφ Τπνπξγφ Βηνκεραλίαο & Οξπθηψλ θ.
Al-Jubouri, κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο ηξηκεξνχο
νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, κέζσ αλάπηπμεο πξνο ηνχην εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
κεραληζκψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Οη ηξεηο Τπνπξγνί είραλ
ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο
ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο εγέηεο ηνπο
θαηά ηελ ηξηκεξή ηνπο ζπλάληεζε θνξπθήο ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ζην Κάηξν. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ε έκθαζε απφ ηηο ηξεηο
πιεπξέο δίδεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο
ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο (πεηξειαηαγσγνί, ειεθηξηθή δηαζχλδεζε), ππνδνκψλ, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε
ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.
ην ηέινο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο, νη ηξεηο Τπνπξγνί εμέδσζαλ θνηλή δήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ
ρσξψλ, δηα ηεο εμάιεηςεο κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ
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Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 8,1% θαηά ην 1ν ηξίκελν 2019
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο
αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κεηψζεθε ζην 8,1%, έλαληη 8,9% θαηά ην
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018, 10% θαηά ην ηξίην ηξίκελν
ηνπ ηδίνπ έηνπο, θαη 10,6% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
2018. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλήιζε θαηά ην πξψην
ηξίκελν 2019 ζε 2,267 εθαη. επί ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ 27,968 εθαη. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε
πξφζθαηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2018
ηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ πγείαο απφ ηνλ ηηα- αλήιζε ζε 9,9%, ελψ ε πξννδεπηηθή κείσζή ηνπ νθείιειηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν ΔΝΙ
ηαη πξσηίζησο ζηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πινηα κέζα Μαΐνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο θαη ν πνηνχληαη αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξφλ, κε αμηνζεκείσηε επηηπρία ζηελ Αί- Δπαλέλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ Αηγχπηνπ-Γεξκαλίαο
γππην, ππέγξαςαλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε αληηθεί- γηα αληαιιαγή ρξεψλ
κελν ηελ παξνρή ηηαιηθήο ζηήξημεο θαη ηερλνγλσζίαο Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ελ θέο δειψζεηο ηνπ Γεξκαλνχ Πξέζβε ζην Κάηξν, θ. Luy,
ιφγσ ζπλεξγαζία ζα πεξηιάβεη ηνλ εμνπιηζκφ δχν κνλά- αλέθεξε ζηα Μέζα Μαΐνπ φηη ε Αίγππηνο θαη ε Γεξκαδσλ νηθνγελεηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πεξην- λία αλακέλεηαη λα επαλεθθηλήζνπλ ηηο δηκεξείο δηαπξαγρή ηνπ Πνξη αΐλη, ηε κεηεθπαίδεπζε αηγππηηαθψλ ηαηξη- καηεχζεηο ηνπο πεξί αληαιιαγήο ρξεψλ ζπλνιηθνχ
θψλ ζηειερψλ ζηελ Ηηαιία, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηηα- χςνπο έσο €250 εθαη., νη νπνίεο είραλ αλαζηαιεί απφ ην
ιηθψλ ηαηξηθψλ ζηειερψλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ επαγ- έηνο 2011 γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηφηε πνιηηηθνχο θαη νηθνγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν π- λνκηθνχο ιφγνπο. χκθσλα κε ην Γεξκαλφ Πξέζβε, ε
γείαο ζηελ Αίγππην, φπσο θαη ηε κεηαθνξά ηηαιηθήο ηα- επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην πξφγξακκα
ηξηθήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα δεκηνπξγίαο θαη ιεη- αληαιιαγήο ρξεψλ απνηειεί αλακθίβνια ζεηηθή εμέιημε
ηνπξγίαο κνλάδσλ εγθαπκάησλ ζε αηγππηηαθά λνζνθν- ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ, κε ηδηαίηεξα επκεία, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εμνπιηζκφ δχν ηέ- νίσλεο πξννπηηθέο γηα άληιεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ
ηνησλ κνλάδσλ ζηηο πεξηθέξεηεο Γθίδα θαη Πνξη αΐλη. Ζ ηελ Αίγππην, σζηφζν πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα πνιχπινζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή πιεπξά απνζθνπεί ζηε ζηήξη- θε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ηε ζχλαςε επηκέξνπο
με ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο θαη θαξ- ηνκεαθψλ ζπκθσληψλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ εθηηκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν έρεη μεθηλήζεη λα πιν- κάηαη πσο ζα πάξεη αξθεηφ αθφκε ρξφλν, ελψ εθθξεκεί
πνηείηαη απφ ηνλ Ηνχιην 2018 ζηελ Αίγππην ζε πηινηηθή επίζεο ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην νκνζπνλδηαθφ θνηλνβνχβάζε απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πνξη αΐλη, κε πξννπηηθή ιην ηεο Γεξκαλίαο (“Bundestag”). Ο θ. Luy αλέθεξε
λα επεθηαζεί έσο ην έηνο 2032 ζε νιφθιεξε ηελ αηγππηη- επίζεο πσο ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ΓεξκαλίαοΑηγχπηνπ αλέξρεηαη ζε €6 δηζ., ελψ ππάξρνπλ άξηζηεο
αθή επηθξάηεηα.
πξννπηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζή ηνπ ζην άκεζν
Η Αίγππηνο ζπδεηά κε ηελ EBRD ηε δεκηνπξγία κέιινλ.
«πξάζηλσλ» πφιεσλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηηα Τπνπξ- Ρπζκφ αλάπηπμεο 5,3% αλακέλεη γηα ηελ Αίγππην ν
γφο Πεξηβάιινληνο, θα Fouad, ζπλαληήζεθε ζηηο 12/5 κε νίθνο Standard & Poor’s
ηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ εθηειε- Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s (S&P),
ζηηθή δηεπζχληξηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπ- ζε πξφζθαηε αλάιπζή ηνπ, εθηίκεζε φηη ν ξπζκφο αλάγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θα Heckman, θαζψο πηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα θζάζεη ην 5,3%
θαη ην δηεπζπληή ηνπ γξαθείνπ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Αίγπ- θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, θαζψο θαη φηη ε αηγππην, θ. Hamza, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία πηηαθή νηθνλνκία ζα αλαπηχζζεηαη κε κέζν ξπζκφ 5,5%
«πξάζηλσλ», πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ πφιεσλ ζηελ Αίγπ- θαηά ηελ πξνζερή ηξηεηία, ελψ νη πξννπηηθέο απηήο παπην. χκθσλα κε ηελ θα Heckman, «ε EBRD είλαη ξακέλνπλ ζηαζεξέο. Καηά ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο, θηλεέηνηκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνηε δεκηνπξγία λέσλ, πξνηχπσλ πξάζηλσλ πφιεσλ ζε πη- κίαο αλακέλεηαη λα είλαη θέηνο θαη θαηά ηα πξνζερή έηε
ινηηθή βάζε, ζηηο πεξηθέξεηεο Καΐξνπ, Αιεμαλδξείαο, ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, ε βηνκεραλία, ν ηνπξηζκφο
Πνξη αΐλη θαη Αζνπάλ, ηφζν ρξεκαηνδνηηθά, φζν θαη θαη νη θαηαζθεπέο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα επλννχληαη απφ
δηα ηεο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηα ζεκαληηθφηαηα έξγα ππνδνκψλ πνπ πινπνηνχληαη
αλά ηε ρψξα. Ο νίθνο S&P εθηηκά ζηελ αλάιπζή ηνπ σο
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ».
απίζαλν ην ζελάξην λα ιάβεη ε Αίγππηνο πξφζζεηε νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
(ΓΝΣ), δεδνκέλεο ηεο ήδε επηηεπρζείζεο δξαζηηθήο
βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο ρψξαο.
θαη ηεο πξνψζεζεο κηθηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη ηξεηο Τπνπξγνί εμέθξαζαλ ηε βνχιεζε ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο γηα νηθνδφκεζε επαθψλ θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη γηα
ηξηκεξή ζπλεξγαζία πξνο ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο
αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ηξάθ, ελψ επίζεο ζπκθψλεζαλ λα
πξνρσξήζνπλ ζε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, δηα ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ
βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη ηεο ζηήξημεο κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ.

Μ ΑΪΟ

2019

Κχξσζε δαλεηαθήο ζπκθσλίαο κε ηε Γεξκαλία απφ
ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θχξσζε ζπκθσλία δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε επλντθνχο φξνπο απφ ηε Γεξκαλία, χςνπο €102,5 εθαη. ($114,6 εθαη.), ε νπνία είρε ππνγξαθεί ζην Κάηξν, ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018. Σν ελ
ιφγσ δάλεην πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνπο ηνκείο πδξνειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, βειηίσζεο ηεο
απφδνζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ δηθηχνπ, γεσξγίαο, δηαρείξηζεο πδάησλ, άξδεπζεο, θαζψο θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θεθάιαην
€100 εθαη. απφ ην ελ ιφγσ δάλεην ζα έρεη πεξίνδν απνπιεξσκήο 30 εηψλ, δεθαεηή πεξίνδν ράξηηνο θαη επηηφθην
2%, ελψ ηα ππφινηπα €2,5 εθαη. ζα ηχρνπλ ηεζζαξαθνληαεηνχο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο, δεθαεηνχο πεξηφδνπ
ράξηηνο θαη επηηνθίνπ 0,75%.
Αηγππηην-θνπβετηηαλή ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα
Μαΐνπ, ε θνπβετηηαλή θπβέξλεζε πξφζθαηα ελέθξηλε δηα
ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο δηκεξέο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε
ηελ Αίγππην, ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απαζρφιεζεο ησλ δχν
ρσξψλ, κε ζηφρνπο αθ’ ελφο ηε δηαζθάιηζε επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ αηγππηηαθνχ δπλακηθνχ πξνο απαζρφιεζε
ζην Δκηξάην ηνπ Κνπβέηη θαη αθ’ εηέξνπ ηε κείσζε ησλ
επνρηθά απαζρνινχκελσλ εθεί Αηγππηίσλ. Με βάζε ην
ελ ιφγσ κλεκφλην, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη δηκεξήο
ηερληθή επηηξνπή, ε νπνία ζα αζρνιεζεί κε ηελ θαηά ην
δπλαηφλ βέιηηζηε πινπνίεζή ηνπ, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ
επηινγή Αηγππηίσλ εξγαηψλ κε επαξθή πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ζην Κνπβέηη, ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο αλάγθεο. Σν σο
άλσ κλεκφλην πξνβιέπεη επίζεο ηε ζπζηεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ζρεηηθά κε ζηνηρεία εθαηέξσζελ θηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ.
ηηο 1.104 ιίξεο ν κέζνο εβδνκαδηαίνο κηζζφο ην 2018
(CAPMAS)
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην κέζν επίπεδν ηνπ εβδνκαδηαίνπ κηζζνχ ζηελ Αίγππην ην 2018 αλήιζε ζε 1.104
ιίξεο, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έλαληη 1.050 ιηξψλ ην 2017. Γηα
ηνπο άλδξεο, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο κηζζφο ην 2018 αλήιζε ζε 1.120 ιίξεο, έλαληη 1.063 ιηξψλ ην 2017, ελψ γηα
ηηο γπλαίθεο απηφο αλήιζε ζε 1.022 ιίξεο, έλαληη 985 ιηξψλ ην 2017. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο κηζζφο γηα
ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα αλήιζε ην
2018 ζε 1.278 ιίξεο, έλαληη 877 ιηξψλ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
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Δπίζθεςε Βξεηαλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ
ζηελ Αίγππην
ην ηέινο Μαΐνπ πξαγκαηνπνίεζε –γηα πξψηε θνξά- επίζεκε επίζθεςε ζηελ Αίγππην ν Βξεηαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, θ. Liam Fox, ζην πιαίζην επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο επηζθέςεψλ ηνπ ζε ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο. Ο θ. Fox πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηελ
Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr,
θαζψο θαη κε ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ.
Nassar, κε ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλνκηιηψλ λα εζηηάδεηαη
απφ βξεηαληθήο πιεπξάο ζηνπο θιάδνπο κεηαθνξψλ, ππεξεζηψλ πγείαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο εδψ βξεηαληθήο
Πξεζβείαο, «ε επίζθεςε ηνπ θ. Fox ζηελ Αίγππην θαη
ζηηο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο δέζκεπζεο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα αλάδεημε ηεο Βξεηαλίαο ζε κεγαιχηεξν
μέλν επελδπηή –κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ 7 πιένλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ- ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν
έσο ην έηνο 2022, κε επηθέληξσζε ζηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Βξεηαλνχ Τπνπξγνχ ζηελ Αίγππην, ν βξεηαληθφο θξαηηθφο αλαπηπμηαθφο
ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο CDC αλαθνίλσζε πσο έιαβε
ηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE)
πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δαλεηαθέο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο (“Tier 2 capital financing”) ζπλνιηθνχ χςνπο $200
εθαη. ζε αηγππηηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κε
ζηφρν απηά λα απμήζνπλ ηε ζηήξημή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθά
επηρεηξεκαηηθά projects αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ βξεηαληθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ, θ. O’Donohoe, «ε CDC ραηξεηίδεη ηε ζεηηθή απφθαζε ηεο CBE πνπ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλείζνπκε θεθάιαηα ζηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα δε ζηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ». Ο θ. O’Donohoe
ηφληζε επίζεο φηη «ε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπκε ξφιν ζηε
δεκηνπξγία ελφο πγηνχο θαη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Αίγππην». Σε ζεηηθή απφθαζε
ηεο CBE ραηξέηηζε θαη ν Βξεηαλφο Τπνπξγφο θ. Fox,
αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «έπεηηα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαηά ην παξειζφλ έηνο, επελδπηηθψλ έξγσλ
ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ε CDC θέηνο έρεη
δεζκεχζεη ζεκαληηθφηαηα θνλδχιηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Αίγππην».
Ο φκηινο PricewaterhouseCoopers «βιέπεη» επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν εθπαίδεπζεο
ε πξφζθαηε έθδνζε ηεο ζεηξάο κειεηψλ ηνπ γηα ηνλ
θιάδν εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο, ν δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο PricewaterhouseCoopers
(PwC) επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ αηγππηηαθφ
εθπαηδεπηηθφ θιάδν, πξνβαίλνληαο ζε πιήξε αλάιπζε
απηνχ θαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έσο ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2022/23, επηζεκαίλνληαο ηηο επθαηξίεο
πνπ πθίζηαληαη γηα επελδπηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα
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ζηνλ θιάδν, ηδηαίηεξα δε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε.
Καηά ηε κειέηε ηεο PwC, ε Αίγππηνο πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα μέλνπο επελδπηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ ην εμσηεξηθφ, δεδνκέλνπ φηη αθ’ ελφο παξνπζηάδεη κεγάιν θαη ζηαζεξά απμαλφκελν λεαληθφ πιεζπζκφ
θαη αθ’ εηέξνπ ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ελζαξξχλεη
θαη επλνεί ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Ζ κειέηε ηεο PwC
κπνξεί λα αληιεζεί νιφθιεξε απφ ηελ ηζηνζειίδα:
https://www.pwc.com/m1/en/industries/education/
publications/education-country-profile-egypt.pdf.
Η Αίγππηνο ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηελ Διβεηία γηα
παξνρή πφζηκνπ χδαηνο ζην Αζνπάλ
ην ηέινο Μαΐνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, απφ θνηλνχ κε ηνλ θπβεξλήηε ηεο
πεξηθέξεηαο Αζνπάλ, θ. Ibrahim, ππέγξαςαλ κε ηνλ Διβεηφ Πξέζβε ζην Κάηξν, θ. Garnier, ζπκθσλία γηα πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζε πνιιέο δηαδνρηθέο θάζεηο, δηάξθεηαο έσο ην έηνο 2027, κε ζθνπφ ηελ παξνρή
θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ελ ιφγσ
πεξηθέξεηαο. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεθε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο “Potable Water Management Programme
in Upper Egypt” (PWMP), πνπ έρεη ζηφρν λα παξάζρεη
κφληκε θαη κε ίζνπο φξνπο πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ, ζε
πεξίπνπ 2 εθαη. θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο Αζνπάλ. Σν
ελ ιφγσ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ειβεηηθή
ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (SDC) κε ζπλνιηθά
θνλδχιηα χςνπο $17 εθαη., κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο
πνπ ζα θαιχςεη ηελ απαηηνχκελε επέλδπζε, ηελ παξνρή
ηερληθήο βνήζεηαο, ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηηφπηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ (“capacity building”) θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ.
χλνδνο θνξπθήο Ρσζίαο-Αθξηθήο ζην Sochi ηνλ Οθηψβξην
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, κε βάζε δειψζεηο ηνπ Αηγππηίνπ ΤΠΔΞ θ.
Shoukry, ζηηο 24 Οθησβξίνπ ε ξσζηθή πφιε ηνπ Sochi
πξφθεηηαη λα θηινμελήζεη ζχλνδν θνξπθήο ΡσζίαοΑθξηθήο, ηεο νπνίαο ζα ζπκπξνεδξεχζνπλ ν Πξφεδξνο
ηεο Ρσζίαο, θ. Putin, θαη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, ν νπνίνο
θέηνο εγείηαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, θ. Al Sisi. Ζ
ζχλνδνο ζθνπφ ηεο ζα έρεη ηελ ελίζρπζε θαη εκβάζπλζε
ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ηα αθξηθαληθά θξάηε θαη
αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη ηηο ζπκκεηνρέο ηφζν εγεηψλ ρσξψλ ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, φζν θαη επηθεθαιήο δηεζλψλ πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ. ην πιαίζην ηεο
ζπλφδνπ θνξπθήο, έρεη πξνγξακκαηηζηεί επίζεο ξσζναθξηθαληθφ νηθνλνκηθφ θφξνπκ γηα ηηο 23 Οθησβξίνπ, ην
νπνίν ζα εγθαηληάζνπλ νη Πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο
Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ θπβεξλεηηθψλ
θαη επηρεηξεκαηηθψλ παξαγφλησλ απφ ηε Ρσζία θαη ηηο
αθξηθαληθέο ρψξεο. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην ΤΠΔΞ,
ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί πιεζψξα εκπνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ.
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Κνλδχιηα $250 εθαη. απφ ηε JICA γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο
ζπλεξγαζίαο (JICA) έρεη δεζκεχζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ
χςνπο $250 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ αηγππηηαθνχ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
πγθεθξηκέλα, ε JICA πξνηίζεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη
ηελ θαηαζθεπή λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, φπσο δηαβεβαίσζαλ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait εθπξφζσπνη ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο πνπ ζπλαληήζεθαλ πξφζθαηα καδί ηνπ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη αλακελφκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο JICA ζα αλαθνπθίζνπλ ηελ
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ
δηαπίζησζε ρξεκαηνδνηηθέο ειιείςεηο πνπ ζα δπζρέξαηλαλ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο
πγείαο, κε απνηέιεζκα ε αξκφδηα Τπνπξγφο θα Zayed λα
δεηήζεη αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ πγεία, ζε πεξίπνπ
EGP100 δηζ.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηά 11,38% απμήζεθε ην Μάξηην 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 Μαξηίνπ 2019 θαηά 11,38% ζε εηήζηα
βάζε. πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο αλήιζε ην
Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο ζε EGP3,72 ηξηζ., έλαληη EGP
3,67 ηξηζ. ην Φεβξνπάξην. εκεηψλεηαη φηη ν εηήζηνο
ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δεδνκέλνπ
φηη απηή είρε απμεζεί θαηά 14,04% ην Ννέκβξην θαη θαηά 13,3% ην Γεθέκβξην 2018, θαηά 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην θαη θαηά 11,55% ην Φεβξνπάξην 2019, αληίζηνηρα,
ελψ ηνλ Απξίιην 2018 ν ξπζκφο κεληαίαο αχμεζήο ηεο
αλεξρφηαλ ζε 21,36%.
Οξηζηηθνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηεο Δζληθήο (NBG
Egypt) απφ ηε ιηβαληθή Bank Audi
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 2 Μαΐνπ νξηζηηθνπνηήζεθε ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο εδψ ζπγαηξηθήο (πην ζπγθεθξηκέλα, ππνθαηαζηήκαηνο) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο, NBG Egypt,
απφ ην κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν ηνπ Ληβάλνπ, Bank
Audi, ν νπνίνο δηαζέηεη δίθηπν 46 ππνθαηαζηεκάησλ θαη
απαζρνιεί πεξίπνπ 1.500 εξγαδφκελνπο ζηελ Αίγππην.
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ιηβαληθή ηξάπεδα
Bank Audi πξφθεηηαη λα απνθηήζεη φια ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο NBG Egypt, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, θαζψο
επίζεο ην δίθηπν 17 ππνθαηαζηεκάησλ απηήο, φπνπ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 250 ηξαπεδηθνί ππάιιεινη. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο NBG Egypt, ε ζπκθσλία
πνπ επήιζε κε ηελ Bank Audi ππφθεηηαη ζε εγθξίζεηο
απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ
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Ληβάλνπ, αληίζηνηρα. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ην χςνο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο NBG
Egypt αλέξρεηαη ζε €110 εθαη. Σα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηεο NBG Egypt
ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο
ηεο απφ ηελ Bank Audi είλαη ν φκηινο Ernst & Young
Corporate Finance, ελψ λνκηθνί ζχκβνπινη είλαη νη
φκηινη Freshfields Bruckhaus Deringer LLP and Matouk
Bassiouny & Hennawy. Αλέθεξαλ επίζεο φηη ζχκβνπινο
ηεο Bank Audi γηα ηελ εμαγνξά είλαη ν φκηινο Baker
McKenzie. Όπσο αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλα
εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, «ε Δζληθή Σξάπεδα
Διιάδνο απνρσξεί απφ ηελ Αίγππην έπεηηα απφ ζρεδφλ
100 ρξφληα παξνπζίαο ζηε ρψξα» (ζπγθεθξηκέλα, απφ ην
έηνο 1933, κε ηελ εμαγνξά ηεο “Anatoly” Bank).
Μαηαίσζε ζρεδηαδφκελεο αχμεζεο ηέινπο
ραξηνζήκνπ
ζηηο
ρξεκαηηζηεξηαθέο
ζπλαιιαγέο
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε
ζηηο αξρέο Μαΐνπ φηη δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζε
αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζηηο
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο απφ ηηο αξρέο Ηνπλίνπ,
φπσο ζρεδίαδε πξνεγνπκέλσο. εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ηέινπο είρε μεθηλήζεη ηνλ Ηνχλην
2017, κε ζπληειεζηή 0,125% θαηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ, πξνβιέπνληαο ζρεδηαδφκελεο απμήζεηο απηνχ ζε 0,15% θαη ζε 0,175% θαηά ην δεχηεξν θαη ηξίην
έηνο εθαξκνγήο ηνπ, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε ελ ιφγσ απφθαζε
ειήθζε κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ησλ εμφδσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην ζε ρακειά επίπεδα.
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Οη εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο απφ ην εμσηεξηθφ ζηα
$24,7 δηζ. απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), νη εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ην εμσηεξηθφ απφ ην μεθίλεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρνπλ θζάζεη
κέρξη ηψξα ζηα ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ησλ $24,7 δηζ.,
ζηεξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηαηε αλαηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, ηφζν έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιιαξίνπ, φζν θαη έλαληη ηνπ επξψ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 16/5 ε
ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έπεζε –
γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ ην Μάξηην 2017- θάησ απφ
ην επίπεδν ησλ 17 ιηξψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 16,998 ιίξεο
αλά δνιιάξην, έλαληη 17,87 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο 2/1,
ελψ ε ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξψ αλήιζε ζε 19,05 ιίξεο
αλά επξψ, έλαληη 20,38 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 2/1, αληίζηνηρα.

Μεησκέλε ε θίλεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ,
ιφγσ Ρακαδαληνχ
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ε θίλεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ απφ ην
μεθίλεκα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ρακαδαληνχ, ζηηο 6/5, παξνπζηάδεηαη αηζζεηά κεησκέλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν γεληθφο
δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ (EGX30) έρεη θαηαγξάςεη
ζεκαληηθφηαηε ζπλνιηθή πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,87%
κεηαμχ ηεο 5εο Μαΐνπ, φηαλ είρε θιείζεη ζηηο 14.511,54
κνλάδεο, θαη ηεο 16εο Μαΐνπ, πνπ έθιεηζε ζηηο 13.659,73
κνλάδεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, ε πησηηθή ηάζε ηεο θίλεζεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αηγχπηνπ αλακέλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί, θαη ελδερνκέλσο
εληαζεί, κε ηελ πξφνδν ηεο παξέιεπζεο ηνπ κνπζνπικαληθνχ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξν επίπεδν ζπλαιιαγψλ θαη κεησκέλα
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ σξάξηα ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηαγνξάο.
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
ηηο 6/5 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ην θνηλνβνχιην ε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθφ
ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκη- ηνκέα πξνο ην ηέινο Μαΐνπ
θψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δηάξ- χκθσλα κε έγθπξεο πεγέο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
θεηαο ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο $1 δηζ. Ζ CBE Αηγχπηνπ (CBE), ε επί καθξφλ αλακελφκελε λέα λνκνδέρζεθε πξνζθνξέο απφ 29 δηεζλή θαη εγρψξηα ρξεκαην- ζεζία γηα ηνλ αηγππηηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα πξφθεηηαη λα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,25 δηζ., εθ παξαπεκθζεί ζην θνηλνβνχιην πξηλ ην ηέινο Μαΐνπ πξνο
ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 23 πξνζθνξέο ζπλνιη- ζπδήηεζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη νινθιεξσζεί ε δηαθήο αμίαο $1 δηζ. Σν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ δηθαζία επηζθφπεζεο θαη έγθξηζήο ηεο απφ ηελ θπβέξλεέθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 6εο Μαΐνπ θπκάλ- ζε. χκθσλα κε ην δηνηθεηή ηεο CBE, θ. Amer, ε εθπφζεθε κεηαμχ 3,85% θαη 3,90% (έλαληη επηηνθίνπ 3,67% λεζε λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν εκπίπηεη
έσο 3,80% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 11εο Φε- ζην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο θπβέξλεζεο γηα κεβξνπαξίνπ), ελψ ην κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 3,897% ηαξξπζκίζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο
(έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,797% θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε απηφ λα αληαπεέθδνζε ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ).
μέξρεηαη ζηηο ηαρχηαηεο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
Παξεκπηπηφλησο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), έσο ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε λέα λνκνζεζία, ε νπνία απαξΑπξηιίνπ είρε παξαηεξεζεί αμηφινγε πεξαηηέξσ αχμεζε ηίδεηαη απφ 240 άξζξα, έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηφζν ηηο
ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ ζε αηγππηηαθά ζπζηάζεηο θαη παξαηλέζεηο θνξπθαίσλ δηεζλψλ εκπεηξνθξαηηθά ρξεφγξαθα, κε ην χςνο ηνπο λα θζάλεη ηα $16,8 γλσκφλσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη εθπξνζψπσλ θεδηζ., έλαληη $15,8 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.
ληξηθψλ ηξαπεδψλ άιισλ ρσξψλ, φζν θαη ηηο απφςεηο
ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ άιισλ,
ε λέα λνκνζεζία εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε δηαθάλεηα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία
ηεο κε ηηο θξαηηθέο Αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ
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ηνκέα, πηνζεηψληαο ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο.
Δπίζεο, ζσξαθίδεη ηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ θιάδν απφ
ελδερφκελεο θξίζεηο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ζεζπίδεη πξφζζεηνπο θαλφλεο γηα πγηή αληαγσληζκφ, πξφιεςε ησλ κνλνπσιίσλ θαη πξνζηαζία
ησλ ηξαπεδηθψλ πειαηψλ, ελψ πξνσζεί ηελ ςεθηνπνίεζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Σα πςειά επηηφθηα δελ εκπφδηζαλ ηε κεγέζπλζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ην 2018
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν εγρψξηνο ηξαπεδηθφο θιάδνο θαηέγξαςε ην έηνο 2018 αμηφινγν ξπζκφ
κεγέζπλζεο έλαληη ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, ρσξίο λα
παξεκπνδηζηεί ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ
ησλ επηηνθίσλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα,
ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ ην 2018
απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 24%, αλεξρφκελν ζε EGP1,814
ηξηζ., έλαληη EGP1,462 ηξηζ. ην 2017, ελψ 25 ζπλνιηθά
εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πέηπραλ λα κεγεζχλνπλ ην
δαλεηαθφ ραξηνθπιάθηφ ηνπο, παξά ην πςειφ επίπεδν
ησλ επηηνθίσλ. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε
θξαηηθή Banque du Caire πέηπρε ην κεγαιχηεξν εηήζην
ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηεο ρνξεγήζεσλ, θαηά
19,5%.
Απφ απφςεσο επηπέδνπ αχμεζεο ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θνξπθαίεο εγρψξηεο ηξάπεδεο ην 2018
αλαδείρζεθαλ νη Al-Ahli Bank of Kuwait - Egypt (κε
εηήζηα άλνδν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαηά 34%), Abu
Dhabi Islamic Bank - Egypt (κε αληίζηνηρε εηήζηα άλνδν
θαηά 32%), National bank of Kuwait – Egypt (κε αληίζηνηρε εηήζηα άλνδν 24,6%), Al Baraka Bank – Egypt
(κε αληίζηνηρε άλνδν 24,3%). Μεγαιχηεξε αηγππηηαθή
ηξάπεδα παξέκεηλε ην 2018 ε National Bank of Egypt
(NBE) κε κεξίδην 30,4% επί ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ. εκεηψλεηαη ηέινο φηη, ην 2018, 15 εγρψξηεο ηξάπεδεο θαηέγξαςαλ κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο αγνξάο, ελψ αληηζέησο 10 ηξάπεδεο ζεκείσζαλ αχμεζή ηνπ κε ξπζκνχο κεηαμχ 0,08% θαη 19,5%.
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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 δηάζηεκα 19 έσο
26 Μαΐνπ, 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 απμεκέλεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ επελδχεηαη ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, φζν θαη απφ ηηο απμεκέλεο
εηζξνέο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζηηο
16/5 ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην
δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) βξηζθφηαλ ζηηο 16,80 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 18,81 ιίξεο αλά επξψ, έλαληη 20,38
ιηξψλ αλά επξψ ζηηο αξρέο ηνπ 2019, αληίζηνηρα.

Έθδνζε κηθξναζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ απφ ηνλ
εγρψξην αζθαιηζηηθφ θιάδν
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη εγρψξηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο εμέδσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ ηνπ 2019 αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα κηθξναζθαιίζεσλ (αζθαιίζεσλ γηα κηθξά πνζά, γηα ρξήζε απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο) ζπλνιηθήο αμίαο EGP205 εθαη.
(πεξίπνπ $12 εθαη.). χκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial
Regulatory Authority – FRA), νη αηγππηηαθνί αζθαιηζηηθνί φκηινη είραλ εθδψζεη κηθξναζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
γηα ινγαξηαζκφ 20.004 πειαηψλ ηνπο έσο ην ηέινο Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ζπλνιηθφ χςνο αζθαιίζηξσλ
ζηηο EGP1,02 εθαη. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε
ζηξαηεγηθή ηεο Αξρήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ
αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηελ
αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ
απηέο εηζπξάηηνπλ, ζε πεξίπνπ EGP50 δηζ., εληφο ηεο
πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο. Όπσο ζεκείσζε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε FRA πξφθεηηαη, ακέζσο κεηά ηελ
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακε- παξέιεπζε ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, λα επηζθνηάβιεηα ηα επηηφθηα
πήζεη λέν λνκνζρέδην γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν, ην
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο νπνίν ε Αξρή επεμεξγάδεηαη απφ ην Φεβξνπάξην ηξέρνΣξάπεδαο, ζηε ηξίηε ηεο ζπλεδξίαζε ηνπ 2019, πνπ ληνο έηνπο.
έιαβε ρψξα ηελ 23ε Μαΐνπ, δηαηήξεζε θαη πάιη ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, κε ην επηηφθην θα- Δθηίκεζε πεξί επηθείκελεο αχμεζεο ηνπνζεηήζεσλ
ηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα αλέξρεηαη ζε 15,75%, ην επηηφ- επελδπηηθψλ ηακείσλ απφ ηε Μ. Αλαηνιή ζηελ Αίγπθην δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζε 16,75% θαη ην πην
βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ην χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα αλέξρνληαη ζε 16,25%. ε- Μαΐνπ, ηα επελδπηηθά ηακεία ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο
κεηψλεηαη φηη θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζή ηεο, Μ. Αλαηνιήο πξνγξακκαηίδνπλ λα απμήζνπλ ηηο επελδπζηηο 28 Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε δηαηεξήζεη ηηθέο ηνπο ηνπνζεηήζεηο ζηελ Αίγππην θαη ηα ΖΑΔ θαηά
ακεηάβιεηα ηα επηηφθηα, ελψ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ην δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ ηξηψλ κελψλ, δηαηεξψληαο
ηεο ρξνληάο, ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα παξάιιεια ην επίπεδν επελδπηηθήο ηνπο έθζεζεο ζε
είρε πξνρσξήζεη ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθψλ άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ζε ζηαζεξά επίπεδα. χκθσλα
επηηνθίσλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, αθνχ πξνεγνπκέ- κε απνηειέζκαηα ζρεηηθήο ζθπγκνκέηξεζεο, θαίλεηαη
λσο, απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2018 ηα είρε δηαηεξήζεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ “fund managers”
ηεο πεξηνρήο ζεσξεί ηα ΖΑΔ θαη ηελ Αίγππην σο ηηο πιέακεηάβιεηα.
νλ ειθπζηηθέο αγνξέο ζηελ επξχηεξε δψλε Μ. Αλαηνιήο
& Β. Αθξηθήο, κε βάζε κάιηζηα δηαξζξσηηθά θξηηήξηα,
πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηηο
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πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπο. Καηά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
εξσηεζέλησλ δηαρεηξηζηψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ ζηε Μ.
Αλαηνιή (ζπγθεθξηκέλα, πνζνζηφ 55%), «ε αηγππηηαθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή επελδπηηθή αγνξά παξνπζηάδεη κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,94% θέηνο, ζεκαληηθά αλψηεξε απφ ηηο ππφινηπεο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Νηνπκπάη, ηνπ Άκπνπ Νηάκπη θαη ηνπ Καηάξ».
Δπηπιένλ, «ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο ζηελ Αίγππην ζπλερίδεηαη κε ζπλέπεηα θαη ζηέθεηαη κε επηηπρία, θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηηζαζεπηεί ν
πιεζσξηζκφο, αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ θαη νη θεθαιαηαθέο επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ».
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Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ην Φεβξνπάξην 2019
απμεκέλνο θαηά 1,25% ζε εηήζηα βάζε, κεησκέλνο σζηφζν θαηά 4,8% ζε κεληαία βάζε, θζάλνληαο ηα 32,49
εθαη. άηνκα.
Δπηά λενθπείο επηρεηξήζεηο ζα εθπξνζσπήζνπλ ηελ
Αίγππην ζηε Γηάζθεςε Global Entrepreneurship
Summit ηνπ 2019
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη
επηά ζεκαληηθφηεξεο αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο
πξφθεηηαη λα εθπξνζσπήζνπλ ηε ρψξα ζηε δηάζθεςε
θνξπθήο ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global Entrepreneurship Summit – GES) πνπ θέηνο ζα ιάβεη ρψξα
ζηε Υάγε, θαηά ην ηξηήκεξν 3 έσο 5 Ηνπλίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή πάλσ απφ 1.000 εθπξνζψπσλ επηρεηξήζεσλ θαη
πεξίπνπ 300 δηεζλψλ επελδπηψλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ αηγππηηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο SWVL (εθαξκνγή ηδησηηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ & “ride-sharing”), Elves (εθαξκνγή
ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο παξάδνζεο πξντφλησλ θαη’ νίθνλ), SmartCare
(ππεξεζίεο πγείαο), Breadfast (ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ παξάδνζεο ηξνθίκσλ), Al-Mouneer (θιηληθή πνπ παξέρεη
νθζαικηαηξηθή θξνληίδα ζε δηαβεηηθνχο), Chitosan
(θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ δνκηθά πιηθά ζαιάζζηαο
πξνέιεπζεο) θαη Agrimatic Farms (ππεξεζίεο γεσξγηθήο
θαιιηέξγεηαο ρσξίο ρξήζε εδάθνπο). εκεηψλεηαη φηη ε
αλσηέξσ δηεζλήο -ακεξηθαληθήο έκπλεπζεο- δηάζθεςε
ζπγθεληξψλεη θάζε ρξφλν ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πιένλ πξσηνπνξηαθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν επηρεηξήζεσλ, ησλ πςεινχ επηπέδνπ εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα, επελδπηψλ,
φπσο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ. χκθσλα κε ηνλ Σχπν, ε θεηηλή δηάζθεςε πξφθεηηαη λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, πγείαο, δηαρείξηζεο πδάησλ, γεσξγίαο / αγξνβηνκεραλίαο θαη
«ζπλδεζηκφηεηαο».

Αχμεζε ηνπ ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο
πξνβιέπεη ε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαΐνπ, ε
ππφ νξηζηηθνπνίεζε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα ζηελ Αίγππην, πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ηνπ ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ζε EGP5 δηζ. απφ EGP500 εθαη. πνπ απηφ αλέξρεηαη
ζήκεξα, θαζψο θαη ζε $150 εθαη. απφ $50 εθαη. γηα ηα
ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε
ρψξα. Οη ηξάπεδεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηξηεηή
κεηαβαηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο.
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, πέληε εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπκκνξθψλνληαη ήδε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο
λνκνζεζίαο, ζπγθεθξηκέλα ε National Bank of Egypt
(NBE), ε Banque Misr, ε Commercial International
Bank (CIB), ε QNB Al Ahli, ε Arab African International Bank θαη ε Arab International Bank. ηηο ηξάπεδεο
πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απμήζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο πεξηιακβάλνληαη νη Banque du Caire, Alexandria Bank,
Misr Iran Development Bank, ABC Bank, Housing and
Development Bank, Suez Canal Bank, Industrial Development Bank (IDB), United Bank, Abu Dhabi Islamic
Bank, Baraka Bank, Blom Bank, Bank Audi, Ahli United
Bank, HSBC, Attijariwafa Bank, Credit Agricole, Emirates NBD, EG Bank, UNB Egypt, Export Development
Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank, SAIB, Arab Invest- εκαληηθή ε δηνξγάλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην ζην Κάηξν
ment Bank, Al Ahli Bank of Kuwait θαη NBK-Egypt.
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (UfM) θ. Kamel ζηηο 24/5, ε
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
ε πεξαηηέξσ πηψζε ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ θηλε- δηνξγάλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο
ηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην
ζην Κάηξν, πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζηηο 18 Ηνπλίνπ,
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αη- αλακέλεηαη λα απνηειέζεη νξφζεκν ζηελ πνξεία ζπλεξγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο γαζίαο πξνο ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε
Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ησλ ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. εκεηψηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην θαηέγξαςε ην Φεβξνπάξην λεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην πξψην επηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξηηξέρνληνο έηνπο πξφζζεηε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,32% ν απφ ην έηνο 2008, φηαλ ζπζηάζεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηέλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηεο ηάμεσο ηνπ 7,1% έλαληη ηνπξγεί ε πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην, ην
ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, αλεξρφκελνο ζε 93,13 εθαη. Σν νπνίν ζα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηα θεληξηθά δεηήκαηα ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο δηεπθφζηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ εκθαλίζηεθε ην Φεβξνπάξην ιπλζεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο, θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνηξέρνληνο έηνπο ζην επίπεδν ηνπ 100,62%, κεησκέλν ληθνχ εκπνξίνπ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην ηεο Έλσζεο
θαηά 9,58% ζε εηήζηα θαη θαηά 0,47% ζε κεληαία βάζε. γηα ηε Μεζφγεην αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη ηε ζπκκεΟ αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ADSL ηνρή ππνπξγψλ, εθπξνζψπσλ θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ αεκθαλίζηεθε απμεκέλνο ην Φεβξνπάξην 2019 θαηά ζρνινχληαη κε ηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, εθπξν24,2% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,74 εθαη., ζψπσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, θαζψο θαη δηεζλψλ νξέλαληη 5,43 εθαη. ην Φεβξνπάξην 2018.
γαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη
ηερλνγλσζίαο πξνο κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ εκπνδίσλ
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ζην εκπφξην θαη ηελ επίηεπμε ζηαζεξήο θαη βηψζηκεο θαηαζθεπή λέσλ νδηθψλ αξηεξηψλ, θαζψο θαη ε λέα πισνηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.
ηή γέθπξα ζηελ Ηζκαειία, αιιά θαη ε λέα γέθπξα ζηελ
πφιε ηνπ νπέδ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχΗ Commercial International Bank πξψηε αηγππηηαθή καηα, ζηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ, ηδηαίηεξα δε
ζηηο 250 κεγαιχηεξεο αθξηθαληθέο επηρεηξήζεηο
εθείλσλ δηάλνημεο ησλ ππνζαιάζζησλ ζεξάγγσλ νδηθήο
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αη- θαη ζηδεξνδξνκηθήο δηέιεπζεο, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ε
γππηηαθή ηξάπεδα Commercial International Bank (CIB) ηερληθή ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Armed
θαηαηάρζεθε πξψηε –κεηαμχ ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξή- Forces Engineering Authority). Ωζηφζν, ν Αηγχπηηνο
ζεσλ- ζε δηεζλή θαηάηαμε ησλ 250 κεγαιπηέξσλ αθξηθα- Πξφεδξνο ηφληζε θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε δηάξθεηα ησλ
ληθψλ επηρεηξήζεσλ (“African Business list of top 250 εγθαηλίσλ φηη ηα αλσηέξσ κεγάια έξγα πινπνηήζεθαλ
companies”), κε θξηηήξην ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο. π- απφ ηδησηηθέο αηγππηηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο,
γθεθξηκέλα, ε CIB θαηεηάγε 27ε ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, πξνζπαζψέλαληη ηεο 35εο ζέζεο πνπ θαηείρε πέξζη, ελψ ζηε ιίζηα ληαο λα απνθξνχζεη έηζη θξηηηθέο απφ πιεπξάο κεξίδαο
ησλ 250 κεγαιχηεξσλ αθξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ πεξη- ηνπ εγρψξηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ Σχπνπ, ζρεηηθά
ιακβάλνληαη 39 ζπλνιηθά αηγππηηαθνί φκηινη, κεηαμχ κε ην φηη ν ξφινο ηνπ ηξαηνχ επεθηείλεηαη ζεκαληηθά ζε
ησλ νπνίσλ νη φκηινη Cleopatra Hospitals (161ε ζέζε), νιφθιεξν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
Samcrete (184ε ζέζε), MM Group (244ε ζέζε) θαη Egypt ρψξαο, πέξαλ ηεο βαζηθήο ηνπ απνζηνιήο πνπ είλαη ε
Chemical Industries (248ε ζέζε).
πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ θαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ηξαΔμαηξεηηθά πςειή αμία ζπκβάζεσλ δηκεξψλ ζπλεξγα- ηνχ, νη δχν λέεο ζήξαγγεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ ζηελ πεζηψλ αλαθέξεη ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ ζπκβνχιην ξηνρή ηεο Ηζκαειίαο, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ είρε μεθηΑηγχπηνπ – . Αξαβίαο
λήζεη ηνλ Ηνχιην 2016, έρνπλ βάζνο 70 θαη 53 κέηξα αχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκ- ληίζηνηρα, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο εθηηβνπιίνπ Αηγχπηνπ – . Αξαβίαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψ- κάηαη ζε EGP12 δηζ. ($699 εθαη.), ελψ ππνινγίδεηαη πσο
ηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ έρνπλ ζπληνκεχζεη ην ρξφλν δηέιεπζεο ηεο Γηψξπγαο
έλεθα ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εηαηξηθψλ νκίισλ (ππνγείσο) ζε κφιηο 20 ιεπηά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν,
ησλ δχν ρσξψλ αλέξρεηαη ζε $13 δηζ., θζάλνληαο κάιη- έλαληη αθφκε θαη 5 εκεξψλ πνπ απηή κπνξνχζε λα δηαξζηα ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε πεξί- θέζεη πξνεγνπκέλσο (κέζσ γέθπξαο ή θαη πισηψλ κένδν ηνπ 2015. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζσλ). εκεηψλεηαη φηη κέρξη ζήκεξα, ε νδηθή δηέιεπζε
νη δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαηά ην πξψην ηεο δηψξπγαο νπέδ δηεμάγεην ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέηξίκελν ηνπ 2019 επηθεληξψλνληαη ζηνπο θιάδνπο πεηξε- ζσ ηεο κνλαδηθήο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο “Ahmed
ιαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη κεηαθν- Hamdi” πνπ ζπλδέεη ηε Υεξζφλεζν ηλά κε ηελ πφιε ηνπ
ξψλ. ηελ θνξπθή ησλ θιάδσλ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη νπέδ, θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ ηεο γέθπξαο ηεο
ν επξχηεξνο ελεξγεηαθφο ηνκέαο, κε ζπλνιηθή αμία ζπ- «Δηξήλεο» (Al Salam) ζηελ Ηζκαειία, θαζψο θαη κέζσ
λαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ χςνπο $3,1 δηζ., κε αξθεηέο απφ ηαθηηθψλ πνξζκεηαθψλ γξακκψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχαπηέο λα έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ γηγαληηαίνπ ζανπ- ζαλ σζηφζν κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηέιεπζε ησλ
δαξαβηθνχ νκίινπ ARAMCO θαη αηγππηηαθψλ εηαίξσλ νρεκάησλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ελ
ηνπ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ άλνδν ιφγσ κεγάια έξγα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνηεο αμίαο ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ην- γξακκαηηζκνχ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλάκέα επλφεζαλ αθ’ ελφο ην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηηκψλ πηπμε ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ ηλά, κε ρξνληθφ νξίδνληα
ηνπ πεηξειαίνπ θαη αθ’ εηέξνπ νη απμεκέλεο δεκφζηεο έσο ην έηνο 2022 θαη εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
επελδχζεηο, παξάγνληεο νη νπνίνη αζθνχλ επίζεο εμαηξε- ηάμεσο ησλ EGP275 δηζ. ($16 δηζ.).
ηηθά ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν.
Κνηλνπξαμία Orascom-Arab Contractors αλαιακβάΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
λεη θαηαζθεπή κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ
Δγθαηλίαζε 12 κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ απφ ηνλ χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαΐνπ,
Πξφεδξν Al Sisi
θνηλνπξαμία ησλ κεγάισλ αηγππηηαθψλ θαηαζθεπαζηηΌπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο θψλ νκίισλ Orascom Construction θαη Arab Contractors
Πξφεδξνο θ. Al Sisi ζηηο 5/5 εγθαηλίαζε απφ ηελ πφιε ππέγξαςε ζχκβαζε ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $739
ηεο Ηζκαειίαο, φπνπ κεηέβε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαη. κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ
ζεηξά 12 κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ (Armed Forces Engineering Authority), γηα ηελ θαηαέξγσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα, θαζψο θαη απέλαληη, ζηε ζθεπή κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνΥεξζφλεζν ηνπ ηλά. πγθεθξηκέλα, ζηα ελ ιφγσ έξγα ρή Bahr El Baqar ηεο πεξηθέξεηαο Sharqiya. χκθσλα κε
πεξηιακβάλνληαη νη δχν λέεο, πξνζθάησο νινθιεξσζεί- ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε κνλάδα, ε νπνία ζα είλαη ε
ζεο ππνζαιάζζηεο ζήξαγγεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ ζηελ κεγαιχηεξε ηνπ είδνπο ζηελ Αίγππην, ζα δηαζέηεη δπλαπεξηθέξεηα ηεο Ηζκαειίαο, θαζψο θαη δχν αθφκε λέεο κηθφηεηα θαηεξγαζίαο πεξίπνπ 5 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ
ππνζαιάζζηεο ζήξαγγεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πνξη πγξψλ ιπκάησλ εκεξεζίσο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα
αΐλη, ε λέα πφιε ηεο Ηζκαειίαο, ε λέα κνλάδα παξαγσ- δηαηίζεληαη πξνο άξδεπζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζηε Υεξγήο πφζηκνπ λεξνχ ζηε λέα πφιε ηεο Ηζκαειίαο, ε δηα- ζφλεζν ηνπ ηλά. Ζ σο άλσ θνηλνπξαμία ζα δηαρεηξίδεκφξθσζε παξαιηαθήο νδνχ θαη παξαιηαθνχ ηνπξηζηηθνχ ηαη, ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηελ ελ ιφγσ κνλάδα πγξψλ
πεδνδξφκνπ ζηε ιίκλε Fisherman, ε λέα ηρζπαγνξά, ε
ιπκάησλ γηα πεξίνδν πεληαεηίαο.
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ηνηρεία παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην (2.2019)
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην Φεβξνπάξην 2019 ε
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24,16% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 3,962
εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,191 εθαη. ηφλσλ ην Φεβξνπάξην
2018. Με βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ
αεξίνπ ζηελ Αίγππην απμήζεθε θαηά 1,94% ζε εηήζηα
βάζε ην Φεβξνπάξην 2019, θζάλνληαο ηνπο 3,312 εθαη.
ηφλνπο, έλαληη 3,249 εθαη. ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018.
εκεηψλεηαη πάλησο φηη ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS δείρλνπλ πσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ην
Φεβξνπάξην 2019 εκθαλίζηεθε κεησκέλε θαηά πεξίπνπ
7,39% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, φηαλ απηή είρε αλέιζεη ζε 4,278 εθαη. ηφλνπο.
Με βάζε επίζεο ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην Φεβξνπάξην
2019 ε θαηαλάισζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην εκθαλίζηεθε κεησκέλε θαηά 11,82% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 2,365 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,682 εθαη. ηφλσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018. Αληίζηνηρα, ε
παξαγσγή πεηξειατθψλ πξντφλησλ ην Φεβξνπάξην 2019
θαηέγξαςε ειαθξφηαηε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 2,546 εθαη. ηφλνπο, έλαληη
2,554 εθαη. ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018. Δπηπιένλ, ε
εγρψξηα θαηαλάισζε πεηξειατθψλ πξντφλησλ εκθαλίζηεθε ην Φεβξνπάξην κεησκέλε θαηά 10,72% ζε κεληαία
βάζε, έλαληη 2,649 εθαη. ηφλσλ ηνλ Ηαλνπάξην 2019.
Ζ CAPMAS αλέθεξε εμάιινπ φηη ην Φεβξνπάξην 2019
ε αηγππηηαθή παξαγσγή βνπηαλίνπ απμήζεθε θαηά
9,96% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 159.000 ηφλνπο
(έλαληη 144.600 ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018), νη εηζαγσγέο βνπηαλίνπ κεηψζεθαλ θαηά 18,78% ζε εηήζηα βάζε,
θζάλνληαο ηνπο 160.000 ηφλνπο (έλαληη 197.000 ηφλσλ
ην Φεβξνπάξην 2018), ελψ ε εγρψξηα θαηαλάισζε βνπηαλίνπ κεηψζεθε θαηά 6,69% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 332.000 ηφλνπο (έλαληη 355.800 ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018).
Σέινο, ε CAPMAS αλέθεξε φηη ην Φεβξνπάξην 2019 ε
αηγππηηαθή παξαγσγή ληίδει κεηψζεθε θαηά 3,3% ζε
εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 497.000 ηφλνπο (έλαληη
514.000 ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018), ελψ ε εγρψξηα
θαηαλάισζε ληίδει αληηζέησο απμήζεθε θαηά 10% ζε
εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 1,118 εθαη. ηφλνπο (έλαληη
1,016 εθαη. ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018).
ηνηρεία παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην (3.2019)
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην Μάξηην 2019 ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ
28,75% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 4,425 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,437 εθαη. ηφλσλ ην Μάξηην 2018. Με βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ
Αίγππην απμήζεθε θαηά 6,76% ζε εηήζηα βάζε ην Μάξηην 2019, θζάλνληαο ηνπο 3,791 εθαη. ηφλνπο, έλαληη
3,551 εθαη. ηφλσλ ην Μάξηην 2018. Σα ζηνηρεία ηεο
CAPMAS δείρλνπλ πσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή θπζηθνχ
αεξίνπ ην Μάξηην 2019 εκθαλίζηεθε απμεκέλε θαηά πεξίπνπ 11,69% έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, φηαλ απηή
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είρε αλέιζεη ζε 3,962 εθαη. ηφλνπο.
Με βάζε επίζεο ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην Μάξηην
2019 ε θαηαλάισζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην εκθαλίζηεθε κεησκέλε θαηά 3,69% ζε εηήζηα βάζε,
αλεξρφκελε ζε 2,711 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,815 εθαη.
ηφλσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018. Αληίζηνηρα, ε παξαγσγή πεηξειατθψλ πξντφλησλ ην Μάξηην 2019 θαηέγξαςε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,5% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 2,758 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,829 εθαη.
ηφλσλ ην Μάξηην 2018. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε πεηξειατθψλ πξντφλησλ εκθαλίζηεθε ην Μάξηην 2019 απμεκέλε θαηά 14,63% ζε κεληαία βάζε, έλαληη 2,365 εθαη.
ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2019.
Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηελ πξψηε θάζε
ειηαθήο κνλάδαο ηνπ νκίινπ ΔΝΙ
χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC), ζηηο αξρέο Μαΐνπ ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηελ θαηαζθεπή ηεο
πξψηεο θάζεο, δπλακηθφηεηαο 200 MW, ηεο ζρεδηαδφκελεο κεγάιεο κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο
ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ, ζπλνιηθήο πξνγξακκαηηδφκελεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1 GW.
Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο θαη ε
EETC πξνηίζεληαη λα απνδερζνχλ ηηκή αγνξάο ηεο παξαγφκελεο απφ ηε κνλάδα ειηαθήο ελέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ $0,027 αλά KWh, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ππφ δεκηνπξγία ειηαθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Kom
Ombo ηνπ Αζνπάλ (απφ ην ζανπδαξαβηθφ φκηιν Acwa
Power).
Γεκνζηεχκαηα πεξί αγσγήο ηνπ ηατιαλδέδηθνπ θξαηηθνχ PTT θαηά ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα ησλ αγσγφ EMG
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν ηατιαλδέδηθνο θξαηηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο PTT
Energy Resources, κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ κεηφρσλ ηνπ
αγσγνχ East Mediterranean Gas (EMG) κε κεξίδην 25%,
θαηέζεζε ζε δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην αγσγή θαηά ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, δηεθδηθψληαο απνδεκηψζεηο ηεο ηάμεσο
ηνπ $1 δηζ., κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη απφ ην έηνο 2012 απηφ
δηέθνςε ηηο παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνλ ελ ιφγσ
αγσγφ. Ο φκηινο PTT ηζρπξίδεηαη φηη κε ηε δηαθνπή ησλ
παξαδφζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ ηνπ EMG, ην αηγππηηαθφ θξάηνο παξαβίαζε πξνεγνχκελε ζπκθσλία πνπ
πξνέβιεπε ηε δηνρέηεπζε 7 δηζ. θ.π. εηεζίσο ζηνλ αγσγφ
ζε εηήζηα βάζε, κε απνηέιεζκα νη κέηνρνη απηνχ λα κελ
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
πνπ είραλ ήδε ηφηε αλαιάβεη πξνο πειάηεο ηνπο, θαη σο
εθ ηνχηνπ λα δεκησζνχλ. Ο ηατιαλδέδηθνο φκηινο ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο παξέιεηςε λα
ζπληεξήζεη θαη πξνζηαηεχζεη ηνλ αγσγφ EMG, θαζηζηψληαο δπζθνιφηεξε ηε ζρεδηαδφκελε επαλαιεηηνπξγία ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη ν φκηινο PTT έρεη πξνρσξήζεη ζε ηέηνηαο έθηαζεο αγσγή θαηά ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, εγρψξηνη θιαδηθνί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα
πεξηπιαθεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη θαη εξγάδεηαη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ήηνη ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ αγσγνχ γηα εηζαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν.
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Θπκίδνπκε 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.
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εμνπζηνδνηεί ηηο έξεπλεο ζηνλ
Κφιπν ηνπ νπέδ απφ ηελ DEA
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο θ. Al Sisi ελέθξηλε πξνζθάησο λνκνζεζία (Ν.
9/2019) δηα ηεο νπνίαο εμνπζηνδνηεί ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla λα πξνρσξήζεη ζηελ
πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ EGPC θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ γεξκαληθνχ
ελεξγεηαθνχ νκίινπ DEA (Deutsche Erdoel AG) -ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη επί 45 έηε ζηελ Αίγππην- DEA
Suez GmbH, γηα ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε
πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ ζηηο πεξηνρέο Ras Badran θαη
Khaleeg El Zeit, ζηνλ Κφιπν νπέδ, πνπ είρε ππνγξαθεί
ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ. Θπκίδνπκε φηη ζηηο
αξρέο Μαξηίνπ, ν σο άλσ γεξκαληθφο ελεξγεηαθφο
φκηινο, είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ EGPC, δηα ηεο νπνίαο παξαηείλεηαη ε
πεξίνδνο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο πεξηνρέο
Ras Badran θαη Khaleeg El Zeit ζηνλ Κφιπν νπέδ, ε
νπνία πξνβιέπεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο γηα ηα θνηηάζκαηα ηεο
DEA ζηελ Αίγππην, έσο ην έηνο 2027. χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ην
Μάξηην, ν φκηινο DEA εθηηκάηαη πσο ζρεδηάδεη λα
πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $700 εθαη. ζηελ Αίγππην θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, θαζψο θαη επελδχζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ $20 εθαη. ζηα σο άλσ δχν θνηηάζκαηα. Δπηπιένλ, φπσο είρε
δειψζεη ηφηε ν θ. El-Molla, ν γεξκαληθφο φκηινο DEA
πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηφζν εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο
πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Κφιπν νπέδ.
Δθηηκήζεηο πεξί αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ην έηνο 2019/20
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηνπνηεζείζεο εθηηκήζεηο
ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC), ε Αίγππηνο
αλακέλεηαη λα εμάγεη πεξίπνπ 12 εθαη. ηφλνπο θπζηθνχ
αεξίνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 κε ζπλνιηθά
εθηηκψκελα έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ $2 δηζ., έλαληη εμαγσγψλ πεξίπνπ 4 εθαη. ηφλσλ θαη εθηηκψκελσλ εζφδσλ
χςνπο $589 εθαη. θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ε θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ
(EGAS) αλαθνίλσζε ζηα κέζα Μαΐνπ φηη πξνζέθεξε,
κέζσ ζεηξάο δεκνπξαζηψλ, 13 ζπλνιηθά θνξηία πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) απφ ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο ζην Idku, πξνο παξάδνζε εληφο ησλ πξνζερψλ
Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ.
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ηα 6 GW ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
απφ ΑΠΔ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο εζληθήο αηγππηηαθήο Αξρήο γηα ηηο ΑΠΔ (NREA),
ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ Αίγππην έρεη
θζάζεη ηα 6 GW (κε ηζρχ 2 GW λα πξνέξρεηαη απφ ειηαθέο θαη αηνιηθέο πεγέο), εθ ηνπ νπνίνπ ζπλάγεηαη φηη ε
ρψξα βξίζθεηαη εληφο ησλ ζηφρσλ ηεο γηα ηελ επίηεπμε
πνζνζηνχ θάιπςεο 20% ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, έσο ην έηνο 2020, δεδνκέλεο
ηεο ζεκαληηθφηαηεο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ ηφζν ζην πιαίζην ηνπ κεγάινπ
ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Benban ζηελ Άλσ Αίγππην,
φζν θαη ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ Κφιπν νπέδ.
Η θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC)
επηβεβαηψλεη ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά γηα ηε
κνλάδα παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή
Kom Ombo
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ε
θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(Egyptian Electricity Transmission Company - EETC)
επηβεβαίσζε, αθνχ εμέηαζε ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο,
φηη ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο ACWA Power ηεο ππέβαιε
ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, ηεο ηάμεσο ησλ 2,75 ζεληο
αλά θηινβαηψξα, γηα ην έξγν θαηαζθεπήο λέαο κνλάδαο
παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ειηαθέο πεγέο ζηελ πεξηνρή
Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ, δπλακηθφηεηαο 200 MW. εκεησηένλ φηη ε ελ ιφγσ πξνζθνξά αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή
ζηελ νπνία ην θξάηνο ζα αγνξάδεη ηελ παξαγφκελε απφ
ηε κνλάδα ηνπ Kom Ombo ειεθηξηθή ελέξγεηα. Καηά
δεκνζηεχκαηα, έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ αλακέλεηαη λα
ππνγξαθνχλ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
πλάληεζε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ
ακεξηθαληθνχ νκίινπ Noble Energy
χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζηηο 20/5 ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ζπλαληήζεθε –παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla
ζην Κάηξν κε ηνλ πξφεδξν & δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ
κεγάινπ ακεξηθαληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Noble Energy, θ. Stover, κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζε ηηο πξννπηηθέο επέθηαζεο ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ
ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ην Φεβξνπάξην 2018, ν
φκηινο Noble Energy έρεη ππνγξάςεη, καδί κε ηνλ ηζξαειηλφ φκηιν Delek Drilling, δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα Tamar
θαη Leviathan, ζπλνιηθήο $15 δηζ. ζηελ εηαηξεία Dolphinus Holdings ηεο Αηγχπηνπ, ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. Δπηπιένλ, απφ ην επηέκβξην 2018, ν φκηινο
Noble Energy εκπιέθεηαη θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ αγσγνχ αεξίνπ East Mediterranean Gas (EMG) -πνπ ζπλδέεη
ηελ Αίγππην κε ην Ηζξαήι- δηα ηεο ππνγξαθήο ζπκθσλίαο απφθηεζεο κεξηδίνπ 39% επ’ απηνχ, απφ θνηλνχ κε
ηελ Delek Drilling.
ε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ θ. Stover, ν
Πξφεδξνο θ. Al-Sisi έδσζε εληνιή ζηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε λα αληηκεησπηζηνχλ ηαρέσο νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο ή εκπφδηα παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
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Σν Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ αλαθνηλψλεη απμήζεηο
ζηηο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο
ην πιαίζην ησλ θπβεξλεηηθψλ πεξηθνπψλ ζηηο θξαηηθέο
επηδνηήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην ηέινο Μαΐνπ ν
Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker αλαθνίλσζε απμήζεηο
ζηα ηηκνιφγηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηνλ πξνζερή Ηνχιην, κε ην μεθίλεκα ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2019/20), ηεο ηάμεσο ηνπ 14,9% θαηά κέζν φξν. Όπσο
δηεπθξίληζε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, ηα ηηκνιφγηα γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πςεηα 7,95 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ν ζηφρνο εκεξήζηαο ιήο ηάζεο απφ ηηο ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο (ι.ρ. ραιππαξαγσγήο αεξίνπ ην 2019/20
βνπξγία, ζηδεξνπξγία) πξφθεηηαη λα απμεζνχλ θαηά 10%
χκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπ- θαηά κέζν φξν, ελψ ηα ηηκνιφγηα γηα ηελ θαηαλάισζε
βέξλεζε έρεη πξφζθαηα αλαζεσξήζεη πξνο ηα πάλσ ην ξεχκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο
ζηφρν ηεο γηα ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπ- θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ
ζηθνχ αεξίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ θαηά 19% θαηά κέζν φξν, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο
έηνπο (2019/20), ζηα 7,95 δηζ. θ.π., έλαληη ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ζηφρνπ ζηα 7,5 δηζ. θ.π. εκεηψλεηαη φηη ην ηξέρνλ επί- ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνζδνθά λα αληιήζεη έζνδα ζππεδν ηεο εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξί- λνιηθνχ χςνπο EGP17 δηζ. απφ ηελ αλακελφκελε αχμενπ έρεη πξνζθάησο απμεζεί ζε 6,9 δηζ. θ.π., έλαληη 6,6 ζε ησλ ηηκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
δηζ. θ.π. θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2018, ζε ζπ- Ο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ, ζε ζπλάληεζή ηνπ ζηα κέζα
λέρεηα ηεο ζχλδεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ κε ην εζληθφ Μαΐνπ κε ηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα
δίθηπν, θπξίσο δε ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζέκαηα βηνκεραλίαο, είρε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη
θαζψο θαη ησλ θνηηαζκάησλ Nooros θαη Γπηηθνχ Γέιηα «παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πεξηθνπέο ησλ επηδνηήζεσλ
(βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο), πνπ επέθεξαλ αχμεζε ηεο ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ην
εκεξήζηαο παξαγσγήο, ελψ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ έηνο 2015, νη ηηκέο απηήο ζηελ Αίγππην βξίζθνληαη αθφθαη πεξαηηέξσ αχμεζή ηεο ζην άκεζν κέιινλ. χκθσλα κε ζε επίπεδα ζεκαληηθά ρακειφηεξα ησλ αληίζηνηρσλ
κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ πξν- δηεζλψλ».
γξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε 11 κεγάισλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε 11 ζπλνιηθά πξφζζεησλ θνη- Γεκνζηεχκαηα πεξί ππνγξαθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ
ηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ έσο ην έηνο 2023 (κεηαμχ EETC & θππξηαθνχ νκίινπ EuroAfrica Interησλ νπνίσλ ζηηο πεξηνρέο West Burullus, North Tort, connector
South Seth, Rahmat, Satis, Salamat, Merit, Tinine, Βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγηθνχ
Waten θαη Terra), ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχζζσκνο ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχθφζηνπο χςνπο $18 δηζ., κε ζηφρν ηελ επηπιένλ αχμεζε πνο αλαθέξζεθε ζε ππνγξαθή ζπκθσλίαο ζηηο 22/5, κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά 2 δηζ. θ.π.
αο δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC), θαο Mashaly, θαη ηνπ
πκθσλία ηεο Shell κε ηελ εηαηξεία Revolta γηα αλά- δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ θππξηαθνχ νκίινπ Euro
Africa Interconnector, θ. Κηνξίδε, γηα ηελ πινπνίεζε
πηπμε δηθηχνπ θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ζηηο 19/5 νη ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ
φκηινη Shell Egypt θαη Revolta Egypt ππέγξαςαλ πξσηφ- Διιάδα, κέζσ Κχπξνπ θαη Κξήηεο. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσθνιιν δηεηνχο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ λία ππεγξάθε παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouπξνψζεζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ ly, ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ, θ. Shaker, αιιά θαη ηνπ
Αίγππην. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην πξσηφθνιιν, ν πξνέδξνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νκίινπ
φκηινο Revolta ζα εγθαηαζηήζεη πεξίπνπ 200 πξφζζε- EuroAfrica Interconnector, θ. Καζνπιίδε θαη ηνπ Πξέηνπο ζηαζκνχο θφξηηζεο κπαηαξηψλ ειεθηξνθίλεησλ ζβε ηεο Κχπξνπ ζην Κάηξν, θ. Μνξίηζε. Σα ζρεηηθά
νρεκάησλ ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξαηήξηα ηεο Shell ζηελ δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ εθ λένπ ζηε κεηαθνξηθή
Αίγππην, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο δπλακηθφηεηα ηνπ ππνζαιάζζηνπ ειεθηξηθνχ θαισδίνπ
χςνπο EGP100 εθαη. ηελ ηειεηή ππνγξαθήο ηνπ πξσ- πνπ ζα ζπλδέζεη ηηο ηξεηο ρψξεο, ε νπνία ζα αλέξρεηαη
ηνθφιινπ παξέζηεζαλ, κεηαμχ άιισλ, νη επηθεθαιήο ηεο ζε 2.000 MW ζε εθάζηε θαηεχζπλζε, θαζψο θαη ζηελ
θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηνπ θξαηηθνχ εηήζηα κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα απηνχ, πνπ εθηηκάηαη
νκίινπ δηαλνκήο πεηξειαηνεηδψλ, Al Watanya for Petro- ζε 17,5 ηεξαβαηψξεο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη κεγαleum Services, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. ιχηεξε απφ ηελ εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
απφ ηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο ηνπ θξάγκαηνο ζην Αζνπάλ.
Θπκίδνπκε φηη ην Φεβξνπάξην 2017 είρε ππνγξαθεί κλεκφλην θαηαλφεζεο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ
ρσξψλ, απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ εηαηξεηψλ EuroAfrica
Interconnector θαη Egyptian Electricity Holding Company.
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο Noble Energy ζηε ρψξα. χκθσλα εμάιινπ κε δεκνζηεχκαηα κεξίδαο ηνπ θιαδηθνχ
Σχπνπ, βαζηδφκελα ζε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ν φκηινο Noble Energy ελδέρεηαη λα ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ
ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην θππξηαθφ
θνίηαζκα «Αθξνδίηε» ζηηο κνλάδεο πγξνπνίεζεο ηεο
Αηγχπηνπ, ζηηο κεζνγεηαθέο πεξηνρέο Idku θαη Γακηέηηεο.
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χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ, θ. Shaker, νη ηερληθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο βξίζθνληαη αθφκε
ζε ζηάδην εθπφλεζεο θαη ελδέρεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζε
δηάζηεκα ελφο αθφκε έηνπο. εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηηο
εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
ζα απαηηεζεί πεξίνδνο 36 κελψλ απφ ηε ζηηγκή εθθίλεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - Egyptian Electricity Holding
Company – EEHC) έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ φκηιν Siemens ζχκβαζε νθηαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο πεξίπνπ $352
εθαη., γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ
ππεξζχγρξνλσλ ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Καηά ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν, ε απφθαζε απφ ηελ αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ εμεηάδεη ηηο πξνζθνξέο αλακέλεηαη λα
αλαθνηλσζεί έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ.

Ο ελεξγεηαθφο φκηινο BP αλακέλεηαη λα πσιήζεη
ζπκκεηνρή ηνπ ζε αηγππηηαθή κνλάδα
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ, βαζηζκέλνο ζε θιαδηθέο πεγέο, ζηελ ππφ νξηζηηθνπνίεζε
απφθαζε ηνπ κεγάινπ βξεηαληθνχ πνιπεζληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ British Petroleum (BP) λα πσιήζεη ηελ –
απφ πεληεθνληαεηίαο- ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ επίζεο κεγάιν, αηγππηηαθφ πεηξειατθφ φκηιν πδξνγνλαλζξάθσλ
GUPCO (Gulf of Suez Petroleum Company), ζηνλ νπνίν
κεηέρεη επίζεο ην αηγππηηαθφ θξάηνο, κέζσ ηεο θξαηηθήο
εηαηξείαο πεηξειαίνπ, EGPC. πγθεθξηκέλα, ε BP θαίλεηαη πσο πξνζαλαηνιίδεηαη λα πσιήζεη ηελ σο άλσ
ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ εκηξαηηλψλ ζπκθεξφλησλ –
εδξεχνληα ζην Νηνπκπάη- πεηξειατθφ φκηιν Dragon Oil,
ζπγαηξηθφ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ ηνπ Νηνπκπάη, ENOC, έλαληη ηηκήκαηνο πεξίπνπ $600 εθαη. Ζ ελ
ιφγσ πψιεζε, ε νπνία θεκνινγείην απφ ηηο αξρέο ηνπ
2018, εθ’ φζνλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ θαλνληζηηθψλ Αξρψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο BP λα εθρσξήζεη παιαηφηεξεο ζπκκεηνρέο ηεο θαη λα επηθεληξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο
ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ κεγάισλ ππεξάθηησλ
απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ. χκθσλα κε
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε δψζεη ηελ πξνθαηαξθηηθή ηνπ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή.

Οινθιήξσζε ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θ/α ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr
Όπσο αλέθεξαλ θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαΐνπ, ν
ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ έρεη νινθιεξψζεη θαη
ηελ ηειεπηαία κνλάδα επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ
ην θνίηαζκα Zohr, έλαληη ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο –γηα φιεο ηηο κνλάδεο θαηεξγαζίαο- χςνπο $5 δηζ.
Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ βξίζθεηαη ζηα 3,2 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο, ζχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο. εκεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr
αλέξρεηαη ζε 2,3 δηζ. θ.π., κε πξννπηηθή λα πιεζηάζεη ηα
3 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο.

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμεηάδεη ελδερφκελν λα πσιήζεη ηηο θαηαζθεπαζζείζεο απφ ηε Siemens 3 ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ.
Shaker ζηηο 28/5, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμεηάδεη ην
ελδερφκελν λα πσιήζεη ηξεηο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ζε νκίινπο ακεξηθαληθψλ θαη καιαηζηαλψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίνη έρνπλ εθθξάζεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Shaker κίιεζε γηα επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ φκηιν Zarou, ζπγαηξηθφ ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ
Blackstone, θαζψο θαη απφ ην καιαηζηαλφ φκηιν Edra
Power Holdings, γηα ηελ απφθηεζε θαη αλάιεςε ηεο
δηαρείξηζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν γεξκαληθφο
φκηινο Siemens ζηηο πεξηνρέο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, Burullus θαη Beni Suef. Καηά ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ, εθ’ φζνλ ππάξμεη πξφνδνο, πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί ζπκθσλία, κε ηνλ αλάδνρν μέλν φκηιν, αγνξάο
απφ ην θξάηνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
χκθσλα κε ηνλ θ. Shaker, ν μέλνο φκηινο πνπ ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ κνλάδσλ ζα ζπλεξγάδεηαη
κε ηε Siemens. εκεηψλεηαη φηη ην επηέκβξην 2018 ην
αηγππηηαθφ θξάηνο (ζπγθεθξηκέλα, ε θξαηηθή εηαηξεία

ΔΜΠΟΡΙΟ
Γεκνζηεχκαηα πεξί αλφδνπ ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ
πξαθηνξείνπ (ΜΔΝΑ), ε πξφζθαηε επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019 ηεο 15εο Απξηιίνπ, έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη ηελ χςσζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ θαηά έσο EGP250 αλά
ηφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ΜΔΝΑ, νη κεγαιχηεξεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη
Ezz Steel (κεξίδην 34% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο), Suez
Steel (κεξίδην 15%) θαη Egyptian Steel (κεξίδην 13%)
αλαθνίλσζαλ ηελ αχμεζε ησλ εξγνζηαζηαθψλ ηηκψλ ηνπ
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαηά κεηαμχ EGP180
θαη EGP250 ($10,5-$14,6) αλά ηφλν, ζην επίπεδν ησλ
EGP11.750 ($688) αλά ηφλν, γηα παξαδφζεηο εληφο ηνπ
Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο.
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. Θπκίδνπκε φηη, κε 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.
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ηα $406 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ
ην 1ν ηξίκελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη
εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ
ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $406 εθαη., έλαληη $397
εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε
2,3%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο
ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ -πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν
εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ ζε $224
εθαη. ην πξψην ηξίκελν 2019, έλαληη $193 εθαη. θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, παξνπζηάδνληαο άλνδν ηεο
ηάμεσο ηνπ 16,1%.
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Καηά ηα ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο, ηα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 194.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ
ηεζζάξσλ κελψλ ηνπ 2019, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο πθηζηάκελεο αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο
έθζαζε ηα $6 δηζ.

ηα $3,63 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην
Φεβξνπάξην 2019
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κεηψζεθε θαηά 2,7% ζε εηήζηα βάζε ην Φεβξνπάξην 2019, αλεξρφκελν ζε $3,63 δηζ.
έλαληη $3,72 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2018. Οη εμαγσγέο απΣν Τπνπξγείν Γεσξγίαο εθπαηδεχεη ηνπο αγξφηεο ζηε μήζεθαλ ην Φεβξνπάξην 2019 θαηά 2,2% ζε εηήζηα βάρξήζε παξαζηηνθηφλσλ
ζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ $2,48 δηζ., έλαληη $2,43
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηη- δηζ. ην Φεβξνπάξην 2018.
αθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο έρεη μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ρηιηάδσλ αγξν- ηαζεξέο ζηνπο 12,5 εθαη. ηφλνπο αλακέλνληαη νη αηηψλ θαη ςεθαζηψλ παξαζηηνθηφλσλ, ζην πιαίζην εηδηθνχ γππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ην έηνο 2019/20
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζεο χκθσλα κε λεφηεξεο εθηηκήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
θαη εθαξκνγήο παξαζηηνθηφλσλ ζε αγξνηηθέο εθηάζεηο ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην Κάηξν (USDAθαη θαιιηέξγεηεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. χκθσλα κε ηνλ FAS, Cairo Office), νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ
επηθεθαιήο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο παξαζηηνθηφλσλ θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (Ηνχιηνο 2019 / Ηνχληηνπ Τπνπξγείνπ, θ. Abdel Meguid, ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν νο 2020) αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε ζηαζεξά επίπεεθπαηδεχζεθαλ 7.000 άηνκα ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ δα, ζηνπο 12,5 εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο. Καηά ηηο ίδηεο σο
πξνγξάκκαηνο, ελψ γηα θέηνο ν ζηφρνο αλέξρεηαη ζηα άλσ εθηηκήζεηο, ε παξαγσγή αλακέλεηαη λα εληζρπζεί
10.000 άηνκα. Καηά ηνλ θ. Abdel Meguid, κεηά ηελ νιν- ειαθξψο ζην επίπεδν ησλ 8,78 εθαη. κεηξηθψλ ηφλσλ,
θιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίε- έλαληη 8,45 εθαη. κεηξηθψλ ηφλσλ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνζεο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ςεθαζηψλ, ε ρξήζε παξαζηην- κηθφ έηνο, ελψ ε θαηαλάισζε εθηηκάηαη πσο ζα απμεζεί
θηφλσλ απφ κε πξνο ηνχην αδεηνδνηεκέλα άηνκα ζα δηψ- θαηά πεξίπνπ 300 ρηι. ηφλνπο, ζην επίπεδν ησλ 20,4
θεηαη. ηφρν ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο α- εθαη. κεηξηθψλ ηφλσλ.
πνηειεί ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εζνδεηψλ,
ηεο θεξδνθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θα- Η Αίγππηνο αηηείηαη λα αλαιάβεη ηελ έδξα ηεο αθξηζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ, κέζσ ηνπ θαληθήο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ
εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο παξαζηηνθηφλσλ, ε κε ιε- Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ινγηζκέλε ρξήζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε πξνθαιέζεη πιε- ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο επηθχξσζεο απφ ηελ Γθάκπηζψξα πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμά- α ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία αθξηθαληθήο δψλεο
ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ (“African Continental Freeγνπλ λσπά αγξνηηθά πξντφληα.
Trade Area” – AfCFTA), πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ε
ρέδηα δεκηνπξγίαο λέσλ αηγππηηαθψλ ειεπζέξσλ δσ- ζπκθσλία πξφθεηηαη ζην άκεζν κέιινλ λα ηεζεί ζε ηζρχ,
λψλ
ε Αίγππηνο θαηέζεζε ζηα κέζα Μαΐνπ επίζεκν αίηεκα λα
χκθσλα κε θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 12/5, αιιά αλαιάβεη ηελ έδξα ηνπ εθηειεζηηθνχ γξαθείνπ ηεο δψθαη κε βάζε πξν δηκήλνπ ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο αξκφδη- λεο. Όπσο δήισζε ζρεηηθά λνκηθφο εθπξφζσπνο ηεο Ααο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο θξηθαληθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην απηήο έρνπλ ζπζηαζεί
Nasr, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη ζε κεζν- ηερληθέο επηηξνπέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ηε δεκηνπξγία επηά ζπλνιη- ησλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο έδξαο. Σα δεκνζηεχκαηα αλέθά λέσλ ειεπζέξσλ δσλψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο θεξαλ φηη, πέξαλ ηεο Αηγχπηνπ, ππνςεθηφηεηεο γηα ηε
Minya, Ννηίνπ ηλά, Νέαο Ηζκαειίαο, Γθίδαο, Dakahlia θηινμελία ηεο δψλεο έρνπλ ππνβάιεη επίζεο ε Γθάλα θαη
(Gamasa), Αζνπάλ θαη Kafr El-Sheikh. Οη επηά σο άλσ ε νπαδηιάλδε.
ειεχζεξεο δψλεο αλακέλεηαη λα ζηεγάζνπλ πάλσ απφ
1.000 επελδπηηθά ζρέδηα, ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηε Μείσζε ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ απηνθηλήησλ ην 1ν
ηξίκελν 2019
δεκηνπξγία πεξίπνπ 120.000 ζέζεσλ εξγαζίαο.
χκθσλα εμάιινπ κε ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ηεο αηγππηη- χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηαθήο θπβέξλεζεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ λεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information Councilζρεδίσλ ζηηο πθηζηάκελεο ειεχζεξεο δψλεο μεπεξλά ηα AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
1.095 ζρέδηα, κε ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο ηά- εκθαλίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνμεσο ησλ $12,5 δηζ., άκεζεο μέλεο επελδχζεηο χςνπο ληνο έηνπο κεησκέλεο θαηά 4% ζε εηήζηα βάζε, ζην επί$2,15 δηζ. θαη ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο ησλ επελδπ- πεδν ησλ 23.400 κνλάδσλ, έλαληη 24.400 κνλάδσλ ην
ηηθψλ projects πνπ θηινμελνχληαη ζε απηέο πνπ αλέξρεηαη αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018.
ζε πεξίπνπ $26,3 δηζ.
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Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ πσιήζεσλ ζηελ αηγππηηαθή
αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ην πξψην ηξίκελν 2019
θαηείρε ε Hyundai (4.196 απηνθίλεηα, κεξίδην 17,9%),
αθνινπζνχκελε απφ ηηο Nissan (4.015 απηνθίλεηα, κεξίδην 17,2%), Toyota (2.216 απηνθίλεηα, κεξίδην 9,5%).
Chevrolet (1.938 απηνθίλεηα, κεξίδην 8,3%), Renault
(1.750 απηνθίλεηα, κεξίδην 7,5%), Peugeot (1.703 απηνθίλεηα (κεξίδην 7,3%), ΚΗΑ (1.425 απηνθίλεηα, κεξίδην
6,1%), BYD (1.180 απηνθίλεηα, κεξίδην 5%), Opel (872
απηνθίλεηα, κεξίδην 3,7%) θαη Fiat (637 απηνθίλεηα,
κεξίδην 2,7%).
H αηγππηηαθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA)
επηθαηξνπνηεί ιίζηα εγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (NFSA) πξφζθαηα νινθιήξσζε
ηελ επηθαηξνπνίεζε «ιεπθήο ιίζηαο» 112 εγθεθξηκέλσλ
εγρψξησλ βηνκεραληψλ θαη πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη
ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, πνπ πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο
αηγππηηαθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Καηά
ηα δεκνζηεχκαηα, ε ιίζηα πεξηιακβάλεη 71 εμαγσγηθέο
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη κεγάινη
φκηινη Edita, Juhayna, Domty, Nestlé, Greenland, Hero
θαη Halwani Bros, θαζψο θαη 20 παξαγσγηθέο κνλάδεο
ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο Eva Pharma, Memphis Pharma θαη
EIPICO, φπσο θαη 21 δηαπηζηεπκέλνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο / εηζαγσγείο βαζηθψλ αγαζψλ.
Άξζε εληαηηθψλ ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθψλ guavas απφ ηελ Δ.Δ.
χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, «ε Δ.Δ. ήξε ην θαζεζηψο εληαηηθψλ ειέγρσλ ηεο ζηηο εηζαγσγέο θξνχησλ guava αηγππηηαθήο πξνέιεπζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπξ.
Δπηηξνπήο, αθνχ δηαπηζηψζεθε ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εμαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο».
Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ζηηο 15 ιίξεο / δνιιάξην γηα ηνλ Ινχλην
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαΐνπ,
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνηίζεηαη λα
κεηψζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ, ζηηο
15 ιίξεο αλά δνιιάξην, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ,
έλαληη ζηαζεξήο ηζνηηκίαο 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην πνπ
είρε πξνεγνπκέλσο δηαηεξεζεί γηα πνιινχο κήλεο. Ζ ελ
ιφγσ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απνδίδεηαη
ζηελ θάζεηε, ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην θαη ηα ινηπά
ηζρπξά δηεζλή λνκίζκαηα, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζε επίζεκε ηζνηηκία 16,75 ιηξψλ αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο)
ζηηο 30/5. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ αλέθεξαλ θάηη
αλαθνξηθά κε ηελ θπκαηλφκελε ηζνηηκία γηα ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ, ε νπνία είρε θαζνξηζηεί ζηηο
17,4 ιίξεο αλά δνιιάξην ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην.

ΔΛΙΓΑ 18

Απμεκέλεο θαηά 52,6% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο ην ηξίκελν Γεθ. 2018 - Φεβ. 2019
Όπσο αλαθνίλσζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή
ππεξεζία (CAPMAS), νη εμαγσγέο αηγππηηαθνχ βάκβαθνο ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 2018/19 (Γεθ. 2018 - Φεβ. 2019) αλήιζαλ
ζε 579.300 κεηξηθά θαληάξηα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 52,6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ
ηνπ 2017/18 (εμαγσγέο 379.700 κεηξηθψλ θαληαξηψλ). Ζ
CAPMAS αηηηνινγεί ηελ σο άλσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ
κε βάζε κία απφηνκε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο
βάκβαθνο θαηά ην ελ ιφγσ ηξίκελν. Δπηπιένλ, ε CAPMAS αλαθνίλσζε φηη θαηά ην σο άλσ ηξίκελν, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε εγρψξηα παξαγφκελνπ βάκβαθνο αλήιζε
ζε 36.600 κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 47.200 κεηξηθψλ
θαληαξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ γεσξγηθνχ έηνπο (ήηνη κείσζε θαηά 22,5%), έλεθα
ηεο δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο ζε νξηζκέλεο κνλάδεο λεκαηνπξγίαο ηεο ρψξαο. Καηά ηελ CAPMAS, νη πνζφηεηεο ηνπ εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 80,1% ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ζε 1,5 εθαη. κεηξηθά
θαληάξηα, έλαληη 800 ρηι. κεηξηθψλ θαληαξηψλ θαηά ην
αληίζηνηρν ηξίκελν ηεο πεξηφδνπ 2017/18.
Με θνξναπαιιαγέο ζα απνδεκησζνχλ αξθεηνί εμαγσγείο έλαληη θξαηηθψλ νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
πιεξνθνξίεο απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, αξθεηνί Αηγχπηηνη εμαγσγείο ζηνπο νπνίνπο ην αηγππηηαθφ θξάηνο νθείιεη ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ απφ πξνεγνχκελα έηε, αλακέλεηαη λα απνδεκησζνχλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ. Ζ απφθαζε απηή πξνέθπςε
ζε ζπλέρεηα πνιχ πξφζθαηεο ζπλάληεζεο αμησκαηνχρσλ
ηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ κε εθπξνζψπνπο ησλ εμαγσγηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο ρψξαο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν,
νη θνξνινγηθέο Αξρέο δηεμάγνπλ ήδε ζπλαληήζεηο κε
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εμαγσγηθψλ ζπκβνπιίσλ, ψζηε
λα ηεζεί ην ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ ζε άκεζε πηινηηθή εθαξκνγή, έσο φηνπ ιεθζνχλ νη
ηειηθέο ζρεηηθέο απνθάζεηο, αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ
Ηνπλίνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ εγρψξησλ εμαγσγέσλ απφ
νθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο παξειζφλησλ εηψλ
εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ EGP12 δηζ.
Γεκνζηεχκαηα πεξί έξεπλαο ηνπ ΠΟΔ γηα ηνπο αηγππηηαθνχο δαζκνχο επί ησλ εηζαγσγψλ ραιπβνπξγηθψλ
πξντφλησλ
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξφζθαηε επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο
346/2019 ηεο 15εο Απξηιίνπ, πξφθεηηαη λα επηζχξεη
έξεπλα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), θαηφπηλ θαηαγγειηψλ ηεο
Ηαπσλίαο, ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Ν. Κνξέαο, πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη επηβιεζέληεο δαζκνί –σο κέηξα δηαζθάιηζεο- έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ.
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο κνλάδαο δάραξεο ζηελ Άλσ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν εκηξαηηλφο φκηινο Al Ghurair, επηθεθαιήο νκάδαο επελδπηηθψλ νκίισλ απφ ηα ΖΑΔ, ππέγξαςε ζηηο αξρέο Μαΐνπ
ζπκθσλίεο ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο EGP5 δηζ.
($293,6 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κε ζθνπφ
ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο βηνκεραληθήο κνλάδαο παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια (Canal
Sugar Company), ζηελ πεξηνρή ηεο Minya ζηελ Άλσ
Αίγππην, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $1 δηζ. πγθεθξηκέλα, ππεγξάθε ζχκβαζε κε ηνλ θηλεδηθφ ηερληθφ φκηιν
Sinoma CDI κε αληηθείκελν ηελ αλάιεςε απφ απηφλ ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο κνλάδαο, πνπ ζα πξέπεη
λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ην έηνο 2021, φπσο θαη ζχκβαζε κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν Elsewedy Electric γηα ηελ
παξνρή γξακκψλ πδξνδφηεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε λεξφ
πςειήο πίεζεο. Δπηπιένλ, ππνγξάθεθαλ ηξεηο ρσξηζηέο
ζπκβάζεηο κε ην ζανπδαξαβηθφ φκηιν Al Khorayef
Group, κε αληηθείκελν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ
παξνρή θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ππνδνκψλ.
Θπκίδνπκε φηη ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project, ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε επελδπηηθή ηξάπεδα Al Ahly Capital Holding, ζπγαηξηθή
ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ
National Bank of Egypt (NBE), είρε αξρηθά ζπκθσλεζεί
ηνλ Ηαλνπάξην 2018 θαη πξνβιέπεη ηελ αλάθηεζε εξεκηθήο έθηαζεο 181 ρηι. feddans γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεγάιεο βηνκεραληθήο
κνλάδαο παξαγσγήο δάραξεο, εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλσλ.
Η θπβέξλεζε δηαςεχδεη θεκνινγία πεξί καδηθψλ εθπνηήζεσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ κνλάδσλ
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ δηέςεπζε θαηεγνξεκαηηθά ηε θεκνινγία πνπ μέζπαζε ζε
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πεξί πξνγξακκαηηζκνχ ηεο
θπβέξλεζεο λα εθπνηήζεη ην 70% ησλ εγρψξησλ θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ ζε μέλνπο επελδπηέο. Καηά ην
Τπνπξγείν, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αξλείηαη φηη πνπιάεη ηηο ππνδνκέο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ηεο, ε δε
ζρεηηθή θεκνινγία είλαη εληειψο αβάζηκε». Αληηζέησο,
«ε θπβέξλεζε πινπνηεί κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ χςνπο EGP21 δηζ. ($1,22 δηζ.) ζε ρξνληθφ
νξίδνληα 21/2 εηψλ». Σν Τπνπξγείν αλέθεξε επίζεο φηη
«ε θπβέξλεζε επηρεηξεί ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εγρψξησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ κνλάδσλ θαη λα ηεηξαπιαζηάζεη ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα».
Πεξαηηέξσ, θπβεξλεηηθέο πεγέο ζρνιίαδαλ φηη πεξίπνπ
1.500 θξαηηθέο θισζηνυθαληνπξγηθέο κνλάδεο έρνπλ
ππνζηεί βαξηέο δεκίεο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηνπ επηπέδνπ
ησλ ηηκψλ ζε ζπλέρεηα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016, θαζψο επίζεο θαη ηεο κεησκέλεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ
αγαζά.
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πδεηήζεηο Τπ. ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο κε ηηαιηθφ
φκηιν γηα παξαγσγή ιεβήησλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 11/5
ν Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar ζπλαληήζεθε κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ Unical
θ. Fiorani, ζπλνδεπφκελν απφ αληηπξνζσπεία ζηειερψλ,
θαη ζπδήηεζαλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο λέσλ δηκεξψλ
ζηξαηεγηθψλ βηνκεραληθψλ ζπλεξγαζηψλ, κε έκθαζε
ζηελ παξαγσγή ιεβήησλ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ν ηηαιηθφο φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ηελ
ηειεπηαία 50εηία ζηελ παξαγσγή ιεβήησλ, ζεξκηθψλ
κνλάδσλ, ζεξκαζηξψλ, ειηαθψλ πάλει, θαζψο επίζεο
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ειηαθήο ελέξγεηαο θαη θσηνβνιηατθψλ, φπσο θαη ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ελψ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Unical απνηειεί ε
πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο σο «πχιεο» γηα ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο
Μ. Αλαηνιήο.
Ο ζανπδαξαβηθφο φκηινο Alfanar εηνηκάδεηαη λα επελδχζεη ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ν
κεγάινο ζανπδαξαβηθφο φκηινο θαηαζθεπψλ ζηνλ θιάδν
ελέξγεηαο, Alfanar, αλακέλεηαη λα επελδχζεη θεθάιαηα
$200 εθαη. γηα ηε δεκηνπξγία δχν βηνκεραληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη δηαθνπηψλ,
ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ
νκίινπ Alfanar, θ. Jamal Wadi, έρνπλ ήδε δηεμαρζεί ζπλνκηιίεο κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, ελψ
θαηά ηελ παξνχζα θάζε εθπνλείηαη κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηα δχν αλσηέξσ επελδπηηθά απφ εηδηθεπκέλεο
εηαηξείεο ζπκβνχισλ.
Δπηπιένλ, ν θ. Wadi αλέθεξε φηη ν φκηινο Alfanar πξνγξακκαηίδεη ηελ θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο
αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην, επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ $250 εθαη., ην αξγφηεξν έσο ην έηνο 2021.
Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηνλ πεξαζκέλν κήλα ν φκηινο Alfanar εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, δπλακηθφηεηαο 50 MW, ζην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban ηνπ
Αζνπάλ, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ θξαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (“feed-in tariff” program). Ζ παξαγσγή ηεο ελ
ιφγσ κνλάδαο ζα δηαηίζεηαη ζηελ αηγππηηαθή θξαηηθή
εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC).
Γεληθεπκέλε θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα αχμεζε
ηνπ εγρψξηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε βηνκεραλία
ηηο 12/5, ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ηελ επηθεθαιήο ηεο
θξαηηθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) θα Gamea, αιιά θαη επηθεθαιήο
κεγάισλ βηνκεραληθψλ νκίισλ ηεο ρψξαο, ν Αηγχπηηνο
Π/Θ θ. Madbouly ηφληζε φηη «ην δήηεκα ηεο αχμεζεο
ηνπ εγρψξηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή
απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο δηαθχβεπκα γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε».
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Όπσο αλέθεξαλ κάιηζηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Οηθνλνκηθψλ, επεμεξγάδνληαη ζπλνιηθή
ζηξαηεγηθή παξνρήο θηλήηξσλ γηα φιεο ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο, θαηά ην πξφηππν ηεο –ππφ νξηζηηθνπνίεζεαληίζηνηρεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Σν ζρέδην ηεο σο άλσ ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο
αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν έσο ηα κέζα πξνζερνχο Ηνπλίνπ, νπφηε θαη ζα ζηαιεί ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πξνο
έγθξηζε. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο
Π/Θ πξνγξακκάηηδε λα έρεη ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο ζηηο
19/5 κε εθπξνζψπνπο ησλ θχξησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη ηηο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο, ψζηε λα δηακνξθσζεί εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε ηνπ εγρσξίσο
παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ ζηα βηνκεραληθά πξντφληα.
εκεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα πνιηηηθή ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο ζηνλ θιάδν απηνθηλεηνβηνκεραλίαο απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο,
κε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο απφ ηελ απιή ζπλαξκνιφγεζε, ζηελ παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ νρεκάησλ, δηα ηεο
παξνρήο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ (θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θ.α.) θηλήηξσλ.
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νηθνλνκία ηεο ρψξαο, απνιακβάλνληαο ζεηξάο πιενλεθηεκάησλ θαη θηλήηξσλ, αιιά θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηα
θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο.
πδεηήζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ
Δθβηνκεράληζεο κε ηζπαληθφ φκηιν
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for
Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ, ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ζπγαηξηθήο ηνπ
ηζπαληθνχ νκίινπ COLWAY, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζην
ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία εηνηκνπαξάδνησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ βαγνληψλ ηξέλσλ, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζπκπαξαγσγήο ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ηζπαληθφ φκηιν. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εθπξφζσπνη ηνπ νκίινπ
COLWAY επαίλεζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο λα απμήζεη ην πνζνζηφ εγρσξίσο παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ ζε φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο
ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ην ξφιν ηνπ AOI ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ projects ζε αξθεηέο
αξαβηθέο θαη αθξηθαληθέο ρψξεο.

πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ
Δθβηνκεράληζεο κε ηλδηθφ θαη θηλεδηθφ φκηιν
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for
Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ, ππέγξαςε πνιχ πξφζθαηα κλεκφλην κε ηνλ ηλδηθφ φκηιν Vehant Technologies, κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία γηα ηε ζπκπαξαγσγή ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο
θαη αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ηλδηθφ φκηιν
ζηνλ AOI, κε ζηφρν ηε ζπκπαξαγσγή ησλ σο άλσ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ πξνο ηνχην εθπαίδεπζε αηγππηηαθψλ ζηειερψλ. Όπσο ηφληζε ν επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El
Tarras, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνδίδεη κέγηζηε ζεκαζία ηφζν ζηελ εγρψξηα αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ησλ
ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο,
φζν θαη ζηε ζσξάθηζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ ζεζκψλ θαη ηδξπκάησλ».
Δπηπιένλ, ν ΑΟΗ ππέγξαςε πξφζθαηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Shanghai Wanxiang AutoΗ IDA δίδεη λέα πξνζεζκία γηα εγγξαθή εξγνζηαζηα- motive Co., κε ζθνπφ ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο κε αληηθψλ κνλάδσλ ζηα κεηξψα
θείκελν ηελ έλαξμε ζπκπαξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ ιεσχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, βαζηζκέλα ζε θνξείσλ ζηελ Αίγππην, κε παξάιιειε δεκηνπξγία ζρεηηζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραλη- θψλ θέληξσλ έξεπλαο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Αίγππην.
θήο Αλάπηπμεο (Industrial Development Authority –
IDA), ε ελ ιφγσ Αξρή έρεη δψζεη λέα πξνζεζκία γηα εξ- Η CAPMAS βιέπεη κεγάιε αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο
γνζηαζηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ησλ παξαγσγήο ην 3ν ηξίκελν 2018
νξίσλ δηαπηζηεπκέλσλ βηνκεραληθψλ δσλψλ λα εγγξα- χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεθνχλ ζην κεηξψν βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ην αξγφ- ξεζίαο (CAPMAS), ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαηά ηε
ηεξν έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο, απνθεχγνληαο δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, εμαηξνπκέλσλ
έηζη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε ηήξεζε πξνεγνχ- ησλ θιάδσλ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ θαη δηπιηζηεξίσλ,
κελεο πξνζεζκίαο πνπ είρε δνζεί έσο ηηο 30 Γεθεκβξίνπ θαηέγξαςε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 27,6%, κε ηελ
πέξζη. Ζ ελ ιφγσ παξάηαζε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο αμία ηεο λα αλέξρεηαη ζε EGP185,3 δηζ., έλαληη αμίαο
εγγξαθήο ρσξίο επηπηψζεηο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο EGP145,3 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2017.
πξνζπάζεηαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα ελζαξξχλεη
ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αηχπσο
(παξανηθνλνκία) λα ελζσκαησζνχλ ζηελ επίζεκε
πκθσλία ζπκπαξαγσγήο αληιηψλ λεξνχ ζηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα
Μαΐνπ, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab
Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ
ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, θαη ε θξαηηθή εηαηξεία
χδξεπζεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Καΐξνπ (Greater
Cairo Water Company) ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηε ζπκπαξαγσγή αληιηψλ λεξνχ ζηελ Αίγππην. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη κε βάζε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ AOI, θ. El Tarras, ε λέα παξαγσγηθή κνλάδα
αληιηψλ λεξνχ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαηά ην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ
(NUCA), φζν θαη ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πφζηκνπ
Ύδαηνο θαη Απνρέηεπζεο ( NOPWASD ), αιιά θαη ζεηξάο κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο πδάηηλσλ πφξσλ αλά ηελ
αηγππηηαθή επηθξάηεηα.
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Καηά ηελ CAPMAS, ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ησλ εγρψξησλ κεηαιινπξγηθψλ θιάδσλ απνηέιεζε ην 20,8%
ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (πιελ πεηξειαηνεηδψλ) ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2018, αθνινπζνχκελε απφ
ηελ παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ (κεξίδην 16,1% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο) θαη εθείλε ησλ θιάδσλ ρεκηθψλ,
ζπλζεηηθψλ πιψλ & ιηπαζκάησλ (κεξίδην 15,5% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο).
Η IDA ζα δεκνπξαηήζεη 13 βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα έσο ηνλ Απξίιην 2020
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή
Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) αλακέλεηαη λα
πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα ηε δηάζεζε γαηψλ ζε 13
βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζε επελδπηέο, κεηαμχ ηνπ
ηέινπο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηνπ Απξηιίνπ 2020.
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ελ ιφγσ βηνκεραληθά
ζπγθξνηήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε 12 πεξηθέξεηεο αλά ηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, 7 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Άλσ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ζηα κέζα Μαΐνπ ν Αηγχπηηνο Π/Θ
θ. Madbouly έδσζε νδεγίεο ζηελ θπβέξλεζε λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο εθρψξεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ ζε
ππνςήθηνπο επελδπηέο.
πδεηήζεηο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο κε ξσζηθφ φκηιν γηα ζπλεξγαζία
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν
Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο
ξσζηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο GAZ, κε αληηθείκελν
ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζπκπαξαγσγήο νρεκάησλ
ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ
ην ξσζηθφ φκηιν. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, ηφληζε ζηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο ξσζηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηε
ζεκαζία ηεο «επηζηξνθήο» ξσζηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ
Αίγππην θαη ηεο ηφλσζεο ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Καηά ηε ζπλάληεζε, ν θ. El
Tarras εζηίαζε ην αηγππηηαθφ ελδηαθέξνλ ζε πξνζέιθπζε
ξσζηθψλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο
θιάδνπο κηθξψλ ιεσθνξείσλ ηδησηηθψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ (“microbuses”), αθαιάησζεο, ζηδεξνδξφκσλ,
ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, ειθπζηήξσλ θαη βαξέσο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Παξεκπηπηφλησο αλαθέξνπκε φηη, ζην ηέινο Μαΐνπ, ν
ΑΟΗ ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην γεξκαληθφ φκηιν Gutmann κε αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ αινπκηλίνπ ζηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.
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Μέρξη ην επηέκβξην ε ιήςε ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ $5,6 δηζ. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεηξνρεκηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο Tahrir Petrochemicals
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαΐνπ,
έσο ηνλ πξνζερή επηέκβξην ν ηδησηηθφο επελδπηηθφο
φκηινο Carbon Holdings αλακέλεηαη λα ιάβεη δαλεηαθφ
ρξεκαηνδνηηθφ «παθέην» ζπλνιηθνχ χςνπο $5,6 δηζ. γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ πεηξνρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Tahrir Petrochemicals ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ
νπέδ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζηελ παξνχζα
θάζε δηεμάγνληαη έξγα πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνδνκψλ γηα
ηελ εθθίλεζε θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ ζπγθξνηήκαηνο εθηηκάηαη ζε $10,9 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ θεθάιαηα $5,6 δηζ.
πξφθεηηαη λα αληιεζνχλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ακεξηθαληθήο EXIM Bank, ηνπ βξεηαληθνχ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ UK Export Finance, ηνπ ακεξηθαληθνχ νξγαληζκνχ
αζθάιηζεο επελδπηηθψλ πηζηψζεσλ (OPIC), ηεο γεξκαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο KfW θαη ηνπ θαλαδηθνχ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ Export Development Canada. Καηά ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν, ν φκηινο Carbon Holdings έρεη ήδε
δαπαλήζεη θεθάιαηα χςνπο $220 εθαη. γηα ηελ αγνξά ηεο
γεο ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna, επηθάλεηαο 5,2 εθαη.
ηεηξ. κέηξσλ, θαζψο θαη ηα έξγα πξνεηνηκαζίαο απηήο
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο έξγνπ.
Σν πεηξνρεκηθφ ζπγθξφηεκα Tahrir Petrochemicals ζα
απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ηνκείο, ν πξψηνο ησλ νπνίσλ ζα
ζπλίζηαηαη ζε γηγαληηαία κνλάδα ππξφιπζεο λάθζαο,
εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 4 εθαη. ηφλσλ, ελψ
νη ππφινηπνη δχν ζα πεξηιακβάλνπλ απφ 3 γξακκέο παξαγσγήο πνιπαηζπιελίνπ, κία γξακκή παξαγσγήο βνπηαδηελίνπ θαη βελδίλεο, θαζψο θαη 2 γξακκέο παξαγσγήο πνιππξνππιελίνπ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Τπνγξαθή ζχκβαζεο κε ηζπαληθφ φκηιν γηα πξνκήζεηα ακαμνζηνηρηψλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε
εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο
(Egyptian National Railways – ENR) ππέγξαςε κε ηνλ
ηζπαληθφ φκηιν Talgo ζχκβαζε γηα ηελ αγνξά έμη επηβαηηθψλ ακαμνζηνηρηψλ, κε ηελ πξψηε παξάδνζε λα είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε εληφο πεξηφδνπ 21 κελψλ. χκθσλα
κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ησλ ελ ιφγσ ζπξκψλ πξφθεηηαη λα ζηεξηρζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο
(EBRD).
Δγθαηλίαζε κεγάινπ νδηθνχ άμνλα θαη γέθπξαο ζην
Νείιν απφ ηνλ Πξφεδξν Al Sisi
ηα κέζα Μαΐνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ νδηθνχ άμνλα Rod ElFarag, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγάιεο θξεκαζηήο
γέθπξαο Tahya Misr πνπ ζπλδέεη ηηο δχν φρζεο ηνπ Νείινπ, ζηα βφξεηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, πιεζίνλ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην κεγάιν
εγρψξην φκηιν Arab Contractors, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. εκεηψλεηαη φηη ε
ελ ιφγσ θξεκαζηή γέθπξα έρεη ήδε ραξαθηεξηζηεί απφ
ηνλ νξγαληζκφ Guinness σο ε πιαηχηεξε ππεξπςσκέλε
νδηθή αξηεξία ζε παγθφζκην επίπεδν, κε πιάηνο 67,36
κέηξσλ.
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Ο νδηθφο άμνλαο Rod El-Farag αλακέλεηαη λα πεξηθφςεη
θαηά πνιχ ηνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο κεηάβαζεο απφ
ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Καΐξνπ (Nasr City, Heliopolis) ζηηο δπηηθέο (6th of October City), ρσξίο λα απαηηείηαη δηέιεπζε απφ ην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο. Ο νδηθφο άμνλαο Rod El-Farag κεηψλεη εμάιινπ ζεκαληηθά ην
ρξφλν κεηάβαζεο απφ ηα βφξεηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
(πεξηνρή Shubra) ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν ΚαΐξνπΑιεμαλδξείαο (Cairo-Alexandria Desert Road) θαη απνηειεί κέξνο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νδνπνηίαο, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ
νδηθνχ δηθηχνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 8.000 ρικ. ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο χςνπο
EGP164 δηζ. (πεξίπνπ $9,6 δηζ.). Ο λένο νδηθφο άμνλαο
εθηηκάηαη εμάιινπ πσο ζα ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε
θνλδπιίσλ πεξίπνπ EGP300 εθαη. εηεζίσο ζε δαπάλεο
θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ). Ο Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλέθεξε εμάιινπ φηη ν άμνλαο Rod El-Farag απνηειεί ηκήκα ζεκαληηθφηαηνπ νδηθνχ δηαδξφκνπ ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ Δξπζξά
Θάιαζζα (πεξηνρή Zafarana) κε ηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο
ηεο Αηγχπηνπ ζηε Μεζφγεην (πεξηνρή Marsa Matrouh),
πεξλψληαο απφ ηα βφξεηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ρσξίο λα
πξνθαιεί πξφζζεην θπθινθνξηαθφ βάξνο ζην θέληξν ηεο
πξσηεχνπζαο.
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο έρεη πνιχ πξφζθαηα μεθηλήζεη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία άξηη θαηαζθεπαζζέληνο
απηνθηλεηνδξφκνπ, ε δηαδξνκή ηνπ νπνίνπ θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP5,2 δηζ. Ο ελ ιφγσ απηνθηλεηφδξνκνο θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελ εμειίμεη
επελδπηηθψλ / αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο, θαζψο θαη ηελ νδηθή ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο ηεο
Γηψξπγαο κε ην εζληθφ δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ.
Η Αίγππηνο ζα δεκηνπξγήζεη λαπηηιηαθή γξακκή απφ
ην ιηκέλα ηεο Sokhna πξνο ιηκέλεο ηεο Αλαηνιηθήο
Αθξηθήο
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
ΜΔΝΑ, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Holding Company for
Maritime and Land Transport, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη
λα εγθαζηδξχζεη λαπηηιηαθή γξακκή ε νπνία ζα ζπλδέεη
ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηνλ Κφιπν νπέδ, κε ιηκέλεο
ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε –
ζε πξψηε θάζε- έμη αθξηθαληθψλ ρσξψλ θαη ζηφρν ηελ
ψζεζε ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηελ επξχηεξε
αθξηθαληθή ήπεηξν. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θ. Tawfik, ε ιεηηνπξγία ηεο λέαο
λαπηηιηαθήο γξακκήο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020. Καηά ηνλ θ. Tawfik, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη παξάιιεια ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ logistics, θαζψο θαη δηακεηαθνκηζηηθψλ / απνζεθεπηηθψλ θφκβσλ γηα ηα αηγππηηαθά πξντφληα, ελαιιαθηηθά, είηε ζηελ Οπγθάληα, ή ζηε Εάκπηα. χκθσλα κε
ηνλ θ. Tawfik, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηαθηηθψλ λαπηηιηαθψλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο θπξηφηεξνπο αθξηθαληθνχο εκπνξηθνχο πξννξηζκνχο, έσο
ηνλ Απξίιην ηνπ πξνζερνχο έηνπο.
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζθέπηεηαη λα επαλαθέξεη ηελ ηδέα εγθαζίδξπζεο ηαθηηθήο λαπηηιηαθήο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξψπε κέζσ
Σνπξθίαο (ιηκέλα Μεξζίλεο), δηα ηεο ελεξγνπνίεζεο παιαηφηεξεο (απφ ην έηνο 2012) δηκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηε
δεχηεξε γηα ζέζπηζε λαπηηιηαθήο γξακκήο “Ro-Ro”, ε
νπνία σζηφζν δελ πξνρψξεζε απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο,
εμαηηίαο ηεο έληαζεο πνπ πξνέθπςε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν
ρσξψλ, ηδηαίηεξα απφ ην έηνο 2015 θαη έπεηηα.
θέςεηο γηα δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
«κνλήο ηξνρηάο» ζην Sharm El Sheikh
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
θηλεδηθφο φκηινο ππέβαιε πξφζθαηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
Ννηίνπ ηλά πξφηαζε / πξνζθνξά γηα ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”)
ζην ζέξεηξν ηνπ Sharm El-Sheikh, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηζρπξνχ θαη αλαθάκπηνληνο
ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ηεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ην γεληθφ γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο Ννηίνπ ηλά, AlAshmawy, έρεη ήδε δνζεί εληνιή γηα ηε ζχζηαζε ηερληθήο επηηξνπήο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θηλεδηθνχ νκίινπ.
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο επηιέγεη ηελ θνηλνπξαμία ππφ
ηελ Bombardier γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γξακκψλ
«κνλήο ηξνρηάο»
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ Bombardier, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη επηιέμεη σο «πξνηηκψκελν» κεηνδφηε ηελ θνηλνπξαμία ηνπ
ελ ιφγσ νκίινπ κε ηνπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο
νκίινπο Orascom Construction θαη Arab Contractors,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ην κεγάιν έξγν ζρεδηαζκνχ,
θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δχν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ
ηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή
πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
κεηαμχ ηνπο, κήθνπο 52 ρικ. θαη 35 ρικ., αληίζηνηρα,
δεκηνπξγψληαο ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα απφ ηελ πεξηνρή
6th of October City έσο ηε λέα πξσηεχνπζα. Ζ ζπλνιηθή
ζπκβαηηθή αμία νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε €3
δηζ., γηα ζρεδηαζκφ, δεκνπξάηεζε, θαηαζθεπή θαη 15εηή
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ γξακκψλ. χκθσλα κε
ηνλ φκηιν Bombardier, ην ζηδεξνδξνκηθφ πιηθφ (ζπξκνί
θιπ.) πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ νκίινπ ζηε Βξεηαλία (ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή
Derby).
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θνηλνπξαμία Bombardier-Orascom-Arab Contractors ππεξίζρπζε ηειηθψο
ηεο θνηλνπξαμίαο ππφ ηνλ θηλεδηθφ θξαηηθφ φκηιν China
Railway Construction Corporation (CRCC), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εγρψξηνπο νκίινπο SEMAF (εξγνζηάζην παξαγσγήο ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ, ζπκθεξφλησλ ηνπ Arab Organization for Industrialization – ΑΟΗ), Samcrete
θαη Petrojet. Πάλησο, φπσο δηεπθξηλίδνπλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, εθ’ φζνλ δελ επέιζεη νξηζηηθή ζπκθσλία κε
ηελ θνηλνπξαμία ηεο Bombardier, ην αηγππηηαθφ θξάηνο
κπνξεί ζηξαθεί εθ λένπ ζηε δεχηεξε θνηλνπξαμία, επαλεμεηάδνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο.
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ΣΟΤΡΙΜΟ
Η γαιιηθή αιπζίδα Accor Hotels πξνηίζεηαη λα αλνίμεη πάλσ απφ 30 κνλάδεο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε δηεζλή δεκνζηεχκαηα, ε γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ μελνδνρεηαθή αιπζίδα Accor Hotels έρεη πξφζθαηα
εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα αλνίμεη πάλσ απφ 30 λέεο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Αίγππην εληφο ηεο πεξηφδνπ
ηεο πξνζερνχο δηεηίαο. Καηά ηελ νπηηθή ηεο γαιιηθήο
αιπζίδαο, «ε Αίγππηνο αλαθάκπηεη έπεηηα απφ 10 δχζθνια ρξφληα πνπ πέξαζε ν ηνπξηζηηθφο ηεο θιάδνο, ελψ
ζήκεξα ε ρψξα έρεη μεπεξάζεη ηελ Κέλπα, πεξλψληαο
ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ πξννξηζκψλ
ηεο αιπζίδαο, απφ πιεπξάο ειθπζηηθφηεηαο γηα Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο». εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ηα κέζα έζνδα αλά δσκάηην ηεο αιπζίδαο ζηελ Αίγππην έρνπλ θαηαγξάςεη κέζν ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζε εηήζηα βάζε. Πέξαλ ηεο αγνξάο ηεο Αηγχπηνπ, ε αιπζίδα Accor πξνηίζεηαη λα αλνίμεη εληφο ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο 60 λέεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε 14 αθφκε αθξηθαληθέο ρψξεο, κε θχξηνπο
πξννξηζκνχο ηηο Νηγεξία, Αηζηνπία θαη Ν. Αθξηθή.
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Αχμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζφδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην 1ν ηξίκελν 2019
ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην
έηνο 2019, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη
νη πεξηνρέο πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην,
θπξίσο ην Κάηξν, ε Hurghada, ην Sharm El Sheikh θαη ε
Αιεμάλδξεηα, ζπλέρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ζηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019 ηζρπξνχο δείθηεο ζπλνιηθψλ
επηδφζεσλ, εκθαλίδνληαο άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) θαηά 34%, ζε
ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. Ο φκηινο
Colliers πξνβιέπεη εμάιινπ φηη ζε νιφθιεξν ην 2019 νη
«δπλαηνί» αηγππηηαθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ κεγέζπλζε ησλ κέζσλ ηνπξηζηηθψλ
εζφδσλ ηνπο αλά δσκάηην ζε ξπζκφ 21%, κε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ κεγέζπλζεο λα εθηηκάηαη πσο ζα ζπκβεί ζην
Κάηξν (+99%), αθνινπζνχκελν απφ ηελ Αιεμάλδξεηα
(+69%), ην Sharm El-Sheikh (+30%) θαη ηε Hurghada
(+42%). χκθσλα κε ηελ Colliers, γηα ην έηνο 2019 ηα
πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα
θζάζνπλ ην 79% γηα ην Κάηξν θαη ην 83% γηα ηελ ΑιεΑηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε μάλδξεηα.
Arab Travel Forum
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θεηη- Έλαξμε απ’ επζείαο πηήζεσλ κεηαμχ Κηέβνπ θαη Καΐλή εζληθή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηε κεγάιε δηεζλή ηνπ- ξνπ
ξηζηηθή έθζεζε Arab Travel Forum πνπ έιαβε ρψξα ζην Ο εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο ηεο Αηγχπηνπ, EgyptAir, αλαΝηνπκπάη θαηά ηελ πεξίνδν 28 Απξηιίνπ έσο 1 Μαΐνπ θνίλσζε ηε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο “codeshare” κε ηνλ νππεξηέιαβε εζληθφ πεξίπηεξν επηθάλεηαο 600 ηεηξ. κέ- θξαληθφ αεξνκεηαθνξέα Ukraine International Airlines, ε
ηξσλ, κε 56 εθζέηεο, εθ ησλ νπνίσλ 30 ήηαλ ηνπξηζηηθνί νπνία ζα επηηξέςεη ηε δηελέξγεηα απ’ επζείαο πηήζεσλ
φκηινη θαη πξαθηνξεία θαη 22 αηγππηηαθνί μελνδνρεηαθνί κεηαμχ Κηέβνπ θαη Καΐξνπ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην ηέφκηινη, ελψ ζε ρσξηζηά πεξίπηεξα κεηείραλ ν εζληθφο ινο Μαΐνπ. Καηά ην αλαθνηλσζέλ, ε ζχλαςε ηεο ελ ιφγσ
αεξνκεηαθνξέαο EgyptAir, ε ζπγαηξηθή ηεο EgyptAir ζπλεξγαζίαο ήιζε σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ζρεηηηνπηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία Air Cairo θαη ε νκνζπνλδία θήο δήηεζεο γηα απ’ επζείαο αεξνπνξηθή ζχλδεζε κεηαμχ
ησλ αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηκειεηεξίσλ.
ησλ δχν ρσξψλ θαη ζεκαηνδνηεί ηε ιήμε δεθαπεληαεηνχο
πεξηφδνπ δηαθνπήο νπθξαληθψλ πηήζεσλ πξνο αθξηθαληΤπνγξαθή ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο Τπνπξγείνπ Σνπ- θνχο πξννξηζκνχο.
ξηζκνχ κε ηειενπηηθφ δίθηπν CNN
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Θεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζκνχ απφ
Al-Mashat ππέγξαςε κε ην ακεξηθαληθφ, παγθφζκηαο εκ- ηνλ UNWTO
βέιεηαο ηειενπηηθφ δίθηπν CNN ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ε έθζεζή ηνπ ζρεηηθή κε ηελ θίλεζε ηεο δηεζλνχο ηνπξηκε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε εθζηξαηείαο πξνψζεζεο ηνπ ζηηθήο αγνξάο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019,
αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ ηφζν ηεο ηε- ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (UNWTO) αμηνιεφξαζεο, φζν θαη ςεθηαθψλ κέζσλ θαη κέζσλ θνηλσλη- ιφγεζε ζεηηθά ηελ αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά, επηζεθήο δηθηχσζεο. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε καίλνληαο φηη ε «ζηαζεξφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πδηαθεκηζηηθή θακπάληα πξφθεηηαη λα εζηηάζεη ζηελ ινπνίεζε εθζηξαηεηψλ πξνψζεζεο, έρνπλ νδεγήζεη ζε
πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ζέιγεηξσλ θαη βηψζηκε αλάθακςε ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Αίγππξννξηζκψλ ηεο Αηγχπηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Α- πην». ηελ έθζεζή ηνπ, ν UNWTO εμήξε ηηο πξνζπάζεηζνπάλ, ην Λνχμνξ, ην Sharm El-Sheikh θαη ε Marsa εο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνο ελίζρπζε ηνπ εγρψAlam, κε εηδηθή έκθαζε ζην ππφ θαηαζθεπή λέν κεγάιν ξηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, θαζψο επίαξραηνινγηθφ κνπζείν ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian ζεο πξνο πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ «λέεο» ηνπξηζηηMuseum”), πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα νινθιεξσζεί ην θέο αγνξέο, φπσο ε Αζία θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή, πνπ
έηνο 2020.
ζεσξνχληαη αγνξέο αξθεηά πςειήο κέζεο θαηά θεθαιή
ηνπξηζηηθήο δαπάλεο.
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ΟΤΓΑΝ
Καχζηκα θαη κεηξεηά βξίζθνληαη ζε κεγάιε έιιεηςε
ζην νπδάλ
χκθσλα κε ζρεηηθά αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο αξρέο Μαΐνπ, αθξηβψο πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ Ρακαδαληνχ
θαη πεξίπνπ έλα κήλα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξψελ
πξνέδξνπ ηεο ρψξαο Al-Bashir ζε ζπλέρεηα ησλ παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο –απφ ην Γεθέκβξην 2018- θνληθψλ
δηαδειψζεσλ πνπ ππξνδνηήζεθαλ αξρηθά εμαηηίαο εγρψξησλ ειιείςεσλ ζε θαχζηκα θαη βαζηθά αγαζά (φπσο ην
ςσκί), ην νπδάλ ζπλέρηδε λα αληηκεησπίδεη, ζε εληνλφηεξν κάιηζηα βαζκφ, ειιείςεηο ζηελ ηξνθνδνζία ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε θαχζηκα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νπξέο νρεκάησλ ζπλσζηίδνληαλ έμσ απφ φια ηα θχξηα βελδηλάδηθα ηνπ Υαξηνχκ θαη ησλ άιισλ κεγάισλ πφιεσλ
ηεο ρψξαο, παξνπζία ζηξαηησηψλ πξνο δηαθχιαμε ηεο
ηάμεο, κε ηνπο απηνθηλεηηζηέο λα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπλ αξθεηέο ψξεο έσο φηνπ εθνδηάζνπλ ηα νρήκαηά
ηνπο κε θαχζηκα. Όπσο εμάιινπ επηζήκαλε ν αηγππηηαθφο Σχπνο, αξθεηά απηφκαηα κεραλήκαηα αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ) ζε θεληξηθά εκπνξηθά ζεκεία ηνπ Υαξηνχκ δελ δηέζεηαλ κεηξεηά, ελψ κεγάιεο νπξέο αλακνλήο
ζρεκαηίδνληαλ ζηα ππφινηπα, ιηγνζηά κεραλήκαηα πνπ
δηέζεηαλ αθφκε κεηξεηά. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηεο πξσηεχνπζαο Υαξηνχκ αληηκεηψπηζαλ δηαθνπέο ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξηθφ ξεχκα αιιά θαη
κε λεξφ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ επηπέδσλ θαηαλάισζεο
ιφγσ ησλ πςειφηαησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ έθζαζαλ ηνπο
45 βαζκνχο Κειζίνπ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ησλ ζνπδαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ ζηηο 6/5, ζην δίθηπν ηεο ρψξαο ππήξραλ αξθεηέο αθηλεηνπνηεκέλεο ακαμνζηνηρίεο κε θαηεχζπλζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Port Sudan πξνο ηηο δπηηθέο
πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κεηέθεξαλ βαζηθά αγαζά, θαχζηκα
θαη άιιεο πξνκήζεηεο, εμαηηίαο ηερλεηψλ θξαγκάησλ πνπ
είραλ ζηεζεί ζηηο γξακκέο απφ δηακαξηπξφκελνπο αληηθξνλνχληεο ηνπ πξνζσξηλνχ, κεηαβαηηθνχ ζηξαηησηηθνχ
θαζεζηψηνο.
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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:
Tel., fax:
Organizer:

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

Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall
4)

Event:

Al-Ahram Exhibition for Real Estate

Duration:

25-28/7/2019

Tel.:

+(202) 2770-4550 – 2770-4254

Fax:

+(202)-2578-5889

Organizer :

Al-Ahram Advertising Agency

Location:

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

Event:
Duration:

Motorcycle Spare Parts Exhibition
17-19/8/2019

Tel.:

+(202) 37034409, +20-1140555569

Organizer:

Global for Organizing Local & International Exhibition
Co.

Location:

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

Event:
Duration:
Tel.:

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

Fax:

+ (202) 2405-1618

Website, e-mail:

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

Event:

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

Duration:

2-4/9/2019

Tel.:

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

Organizer:
Location:

Organizer:

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

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Website, e-mail:

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