Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-8/4/2019)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Κπβεξλεηηθά ζρέδηα εζσηεξηθνύ δαλεηζκνύ EGP478,5 δηζ. πξνο θάιπςε ηνπ
ειιείκκαηνο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
ζρεδηάδεη λα δαλεηζηεί θνλδχιηα εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP478,5 δηζ. ($27,7
δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ
ειιείκκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Καηά ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ζα
πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθφ δαλεηζκφ κε έθδνζε θαη δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη
νκνιφγσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ ζην δηάζηεκα αξρψλ Απξηιίνπ έσο ηέινπο Ηνπλίνπ
2019, δηα ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα «γεθπξψζεη» ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
ηνπ έηνπο 2018/19, πνπ εθηηκάηαη πσο ζα θζάζεη ην επίπεδν ησλ EGP440 δηζ. ζην ηέινο
Ηνπλίνπ 2019. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε θπξίσο εληφθσλ γξακκαηίσλ, ζπλνιηθήο αμίαο
EGP456,75 δηζ., θαζψο θαη θξαηηθψλ νκνιφγσλ, αμίαο EGP21,75 δηζ.
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ
θξάηνο δαλείζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1,827
ηξηζ. απφ δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη δαλεηζηεί ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP473,75 δηζ.
Θπκίδνπκε εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE),
ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 αλεξρφηαλ ζε EGP3,888
ηξηζ. (πεξίπνπ $225 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) έλαληη EGP 3,696 ηξηζ. ζην ηέινο
Ηνπλίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18).
Δπηδείλσζε ησλ ηζνδπγίσλ πιεξσκώλ θαη ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ην 1ν εμάκελν
2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηα, πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE)
γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι-Γεθ. 2018)
επηδεηλψζεθε θαηά 8,9% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,854 δηζ., έλαληη $3,539 δηζ.
ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18). χκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο CBE, ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην πξψην εμάκελν
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε $2,841 δηζ. (έλαληη $3,763 δηζ. ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18). Οη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ θαηέγξαςαλ ην πξψην
εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 θαζαξέο εθξνέο χςνπο $5,89 δηζ., έλαληη θαζαξψλ εηζξνψλ
χςνπο $8,02 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα, αληίζηνηρα, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ θχκαηνο
«απνεπέλδπζεο» μέλσλ επελδπηψλ απφ αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, πνπ
παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2018.
Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 απμήζεθε ζε $19,251
δηζ., έλαληη $18,748 δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18, κε αχμεζε ηφζν ησλ
εμαγσγψλ θαηά 18,4% ζε $14,274 δηζ., φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά 8,8% ζηα $33,525
δηζ. Οη εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ απμήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι.-Γεθ. 2018 θαηά
57,6% θαη αλήιζαλ ζε $6 δηζ., ελψ νη εηζαγσγέο απηψλ κεηψζεθαλ θαηά 2,1%,
αλεξρφκελεο ζε $5,858 δηζ., ελψ θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ πεξίπνπ 4 έηε
εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζηα πεηξειαηνεηδή, ηεο ηάμεσο ησλ $150,8 εθαη. Οη κε πεηξειατθέο
εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθαλ νξηαθά θαηά 0,3% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε
$8,265 δηζ. ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19, έλαληη $8,243 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα.
Οη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ εμάιινπ θαηά ην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 ζε
$27,667 δηζ., απμεκέλεο θαηά 11,5% ζε εηήζηα βάζε. Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ θαηέγξαςε
ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ Ηνπι.-Γεθ. 2018 πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ $7,259 δηζ.,
έλαληη $5,31 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017 (απμεκέλν θαηά 36,7% ζε εηήζηα
βάζε), νθεηιφκελν θπξίσο ζηηο απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο πνπ αλήιζαλ ζε $6,79
δηζ., έλαληη $4,979 δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2017. Σα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα
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νπέδ εκθαλίζζεθαλ απμεκέλα θαηά 5,8% ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19,
αλεξρφκελα ζε $2,928 δηζ. (έλαληη $2,768 δηζ. ην έηνο 2017/18). εκαληηθή παξαηήξεζε
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα κεηψζεθαλ θαηά 6,8%, ζηα
$12,046 δηζ. έλαληη $12,923 δηζ. ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2017/18.
πλνιηθά, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 έιιεηκκα χςνπο $1,774 δηζ., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο
$5,593 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18, ην νπνίν απνδίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ
κέξεη, ζηηο ζεκεησζείζεο νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ηε
ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, πνπ νδήγεζαλ θαηά
ηνπο πξφζθαηνπο κήλεο ζε επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Πεξηθνπέο θξαηηθώλ δαπαλώλ δεηά ν Πξόεδξνο Al Sisi από ηνπο Τπνπξγνύο
Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηελ 1ε Απξηιίνπ, ν πξψηνο έδσζε
νδεγίεο ζηελ θπβέξλεζε λα πεξηθφςεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο θξαηηθέο δαπάλεο θαη λα
πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη ηελ
εμαζθάιηζε επαξθψλ δεκνζίσλ πφξσλ γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο
θχζεσο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο
αλακέλεηαη λα θζάζεη ην επίπεδν ησλ EGP1,403 ηξηζ., ελψ γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ
έηνο (2019/20) αλακέλνληαη δεκφζηεο δαπάλεο χςνπο EGP1,574 ηξηζ. ην -ππφ ζπδήηεζε
ζην θνηλνβνχιην- ζρέδην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2019/20,
πεξηιακβάλνληαη θξαηηθέο δαπάλεο χςνπο EGP301 δηζ. γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο (έλαληη
εθηηκψκελσλ ηέηνησλ δαπαλψλ EGP270 δηζ. γηα ην 2018/19), χςνπο EGP327,7 δηζ. γηα
επηδνηήζεηο θαη επηδφκαηα (έλαληη εθηηκψκελσλ ηέηνησλ δαπαλψλ EGP315,8 δηζ. γηα ην
2018/19), χςνπο EGP569 δηζ. γηα πιεξσκή ηφθσλ επί ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο (έλαληη
εθηηκψκελσλ ηέηνησλ δαπαλψλ EGP532 δηζ. γηα ην 2018/19), θαζψο θαη χςνπο EGP211,2
δηζ. γηα δεκφζηεο επελδχζεηο (εθηηκψκελε αχμεζε 42,2% έλαληη ηνπ 2018/19). χκθσλα
κε ηα δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ σο άλσ ζπλάληεζή ηνπ κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ν
Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο πινπνηνχκελεο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηφζν
ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, δηα ηεο ηαρχξξπζκεο δεκηνπξγίαο
λέσλ βηνκεραληθψλ δσλψλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο
Moody‟s ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, «ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο
ζηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2019/20) –θαη θπξίσο ε ζπλέρηζε ησλ πεξηθνπψλ ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαπζίκσλ,
ελέξγεηαο θαη ηξνθίκσλ- αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίπησζε επί ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
αμηφρξενπ ηεο ρψξαο, θαζψο εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε πηψζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο
ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ΑΔΠ απφ ην επίπεδν ηνπ 86,3% πνπ αλακέλεηαη ην
2018/19, ζε εθείλν ηνπ 82,3% ην 2019/20».
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,11 δηζ. ην Μάξηην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο
Μαξηίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ κηθξή άλνδν
ηεο ηάμεσο ησλ $52 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,11 δηζ., έλαληη $44,06 δηζ. ζην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ, $42,62 δηζ. ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, $42,55 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ θαη
$44,51 δηζ. ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2018, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά
απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018
δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ
θακπήο γηα ηε ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα
δηάξθεηα ηνπ 2019.
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Έθδνζε θαη δηάζεζε αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζε Δπξώ
ηηο αξρέο Απξηιίνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε θαη μεθίλεζε ηε
δηάζεζε, ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε Δπξψ, εμαεηνχο θαη
δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο αμίαο €2 δηζ. (€750 εθαη. γηα ηα εμαεηνχο θαη €1,25
δηζ. γηα ηα δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα), κε κέζεο απνδφζεηο 4,75% θαη 6,375%
αληίζηνηρα. εκεησηένλ φηη ε πξνζθνξά ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε Δπξψ
ππεξθαιχθζεθε θαηά 4 θνξέο απφ ηε δηεζλή δήηεζε (θεθάιαηα €9 δηζ. απφ πάλσ απφ 450
επελδπηέο, θπξίσο απφ Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή), ήδε απφ ην μεθίλεκα ηεο δηάζεζήο
ηνπο,. Ζ έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε Δπξψ, ε νπνία αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί ζηηο 11 Απξηιίνπ, πινπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο Banca IMI (επελδπηηθφ
ζθέινο ηνπ νκίινπ Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Natixis θαη Standard Chartered Bank.
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξφθεηηαη γηα ηελ
ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ γηα δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα απφ ηηο
δηεζλείο αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ηηο EGP7,75 αλά ιίηξν ε ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ ην 2ν ηξίκελν 2018/19
Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο αξκφδηαο θπβεξλεηηθήο ηερληθήο επηηξνπήο, ε ηηκή δηάζεζεο ηεο βελδίλεο
95 νθηαλίσλ ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε θαη «θιεηδσκέλε» ζην επίπεδν ησλ EGP7,75
(πεξίπνπ $0,45 αλά ιίηξν) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ζ ελ ιφγσ ηηκή ηζρχεη απφ ηηο 2/4 έσο ηηο 30/6 ηξέρνληνο έηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηνλ παξειζφληα Ηαλνπάξην έρεη ζπζηαζεί εηδηθή θπβεξλεηηθή
ηερληθή επηηξνπή, ε νπνία αζρνιείηαη κε ην λέν κεραληζκφ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη
αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, εηδηθφηεξα φζνλ
αθνξά ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζε πξψηε θάζε. Ζ ελ ιφγσ ηερληθή επηηξνπή, θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ηεο βελδίλεο, ιακβάλεη
ππφςε ηεο ηφζν ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, φζν θαη ην επίπεδν ηζνηηκίαο ηεο
αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην (θαηά ην πξψην ηξίκελν 2019, φζνλ αθνξά ηελ
ηξέρνπζα αμηνιφγεζε), αιιά θαη ηα δηάθνξα πξφζζεηα θφζηε (ι.ρ. επίπεδν θφξσλ,
ηειψλ, κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θ.α.) ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Θπκίδνπκε φηη, ζθνπφ ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί –θαζ‟ ππφδεημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπε εγθαζίδξπζε κφληκνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ εγρψξησλ ηηκέο
ησλ θαπζίκσλ, ζε πξψηε θάζε φζνλ αθνξά ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα
ζηαδηαθά θαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαπζίκσλ, κε παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ
ηζρπνπζψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ. Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε
θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε αλαηηκήζεηο ησλ
εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ θαηά ηνλ πξνζερή Ηνχλην (ιίγν πξνηνχ
εθπλεχζεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο), ηεο ηάμεσο ηνπ 25% πεξίπνπ.
Σν Μάην ζα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
(ΓΝΣ) γηα ην ραξηνθπιάθην Αηγχπηνπ, θ. Subir Lall, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο
Μαΐνπ αλακέλεηαη λα επηζθεθζεί ηε ρψξα θιηκάθην ηνπ Σακείνπ, κε ζθνπφ λα πξνβεί
ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο
Ηνπλίνπ, πξνηνχ εγθξηζεί ε εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο
δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ
χςνπο $12 δηζ. Ο θ. Lall δελ παξέιεηςε λα επηζεκάλεη φηη ε κέρξη ζηηγκήο πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ έρεη βνεζήζεη ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία λα επηηχρεη
αξθεηά πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη λα κεηψζεη ηελ αλεξγία ζηα ρακειφηεξα
επίπεδά ηεο απφ ην έηνο 2011, ελψ έρεη ζπκβάιιεη ζηε κεξηθή εμπγίαλζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ζηε ξαγδαία αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ
ηεο ρψξαο.
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Δθηηκήζεηο ΠΣ θαη ΓΝΣ γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ζηηο πιένλ
πξφζθαηεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο ηεο Παγθφζκηαο ηξάπεδαο γηα ηελ πνξεία ηεο
νηθνλνκίαο, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζηε ζρεηηθή έθζεζή ηεο γηα ηελ επξχηεξε
πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο. πγθεθξηκέλα, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνβιέπεη
γηα ηελ Αίγππην ξπζκφ αλάπηπμεο 5,8% ην 2020 θαη 6% ην 2021, επίπεδν
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην 7,5% ην νηθνλνκηθφ έηνο
2019/20 θαη ζην 7% ην έηνο 2020/21, κέζν εηήζην πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 14,5%
θέηνο, ηνπ 12,5% ην 2020 θαη ηνπ 10,7% ην 2021, αληίζηνηρα. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα
βιέπεη ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
κεζνπξφζεζκα, ελψ επηζεκαίλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζέηνπλ
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ε πνιπλνκία, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε
χπαξμε κε δαζκνινγηθψλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζεκαίλεη
επίζεο φηη ην πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ κε ην νπνίν βξίζθεηαη «αληηκέησπε» ε
Αίγππηνο αζθεί πίεζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο, κεγεζχλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο
εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. Σέινο, επηζεκάλζεθαλ νη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ηνπ ππεξπιεζπζκνχ επί ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξφζθαηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο
ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) αλαθνξηθά κε
ηελ πξφνδν ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηελ Αίγππην, θαζψο θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε αλαθέξεη εθηηκψκελν
εηήζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πιεζίνλ ηνπ 6% ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ
νξίδνληα, θαζψο θαη πηψζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε πνζνζηφ 74% ηνπ ΑΔΠ
έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022/23. Δπίζεο, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη νη καθξννηθνλνκηθέο
πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ παξακέλνπλ επλντθέο ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, κε ξπζκνχο
αλάπηπμεο 5,9% ην έηνο 2019/20 θαη 6% ην 2020/21 θαη εηήζην πιεζσξηζκφ 10,7% ζην
ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20, ζηεξηδφκελεο απφ ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ
θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. Σν ΓΝΣ εθηηκά φηη ζην ηέινο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 ζα επηηεπρζεί κνλνςήθηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (7,7%), ελψ
ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηέινπο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022/23, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα
ζα έρνπλ απμεζεί ζε $50,8 δηζ. θαη νη θαζαξέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε $16,9 δηζ.
Τπνγξαθή πξσηνθόιινπ Αηγύπηνπ-Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο
ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for
Industrialization - AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο κε ην γεξκαληθφ νκνζπνλδηαθφ νξγαληζκφ εθπαίδεπζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ AOI, θ.
El Tarras, «ην ελ ιφγσ πξσηφθνιιν έρεη κεγάιε ζεκαζία δηφηη ε Αίγππηνο ζα
επσθειεζεί απφ ηελ παγθνζκίνπ θήκεο γεξκαληθή ηερλνγλσζία ζηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο».
Πξνο άκεζε δεκηνπξγία 4 ειεπζέξσλ δσλώλ & 3 επελδπηηθώλ δσλώλ ν GAFI
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ &
Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ φηη ζα πξνβεί άκεζα ζηελ
πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ λέσλ ειεπζέξσλ δσλψλ, θαζψο
θαη ηξηψλ λέσλ επελδπηηθψλ δσλψλ ζηε ρψξα, γηα πξψηε θνξά κάιηζηα κεηά ην 2004.
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη λέεο ειεχζεξεο δψλεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο
Nuweiba (Νφηην ηλά), Kafr El Sheikh (Γέιηα Νείινπ), Αζνπάλ (Άλσ Αίγππηνο) θαη
Γθίδα (πιεζίνλ ηνπ Καΐξνπ), ελψ νη λέεο επελδπηηθέο δψλεο ζηηο πεξηνρέο Meet Ghamr
(πεξηθέξεηα Dakahlia), El Saff (πεξηθέξεηα Γθίδα) θαη Benha (πεξηθέξεηα Qalyubia,
βνξείσο ηνπ Καΐξνπ).
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Έθδνζε εθηειεζηηθώλ θαλνληζκώλ λέαο λνκνζεζίαο πξνζηαζίαο θαηαλαισηή
ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly εμέδσζε ηνπο εθηειεζηηθνχο
θαλνληζκνχο λέαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή (“Consumer Protection
Act”), ε νπνία είρε εγθξηζεί απφ ην θνηλνβνχιην ηνλ Απξίιην 2018 θαη θπξσζεί απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Al Sisi ην επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Ζ λέα λνκνζεζία, πνπ
πεξηιακβάλεη 56 άξζξα, ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ρψξα,
επηβάιινληαο απζηεξφηαηεο πνηλέο ζε επηρεηξήζεηο θαη εκπφξνπο πνπ παξαβηάδνπλ ηηο
δηαηάμεηο ηεο. Πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ πνπ
δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ζεζκνζεηεί ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εγγπήζεσλ θαη
ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο απφ ηνπο πσιεηέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ην
δηθαίσκα επηζηξνθήο ή αληαιιαγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. Ζ
λνκνζεζία παξέρεη επίζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, Consumer Protection Agency (CPA),
ηελ εμνπζία λα δηελεξγεί ειέγρνπο ηηκψλ, λα επηβάιιεη δηαηηκήζεηο πξντφλησλ, αιιά θαη
λα αζθεί ινγνθξηζία επί δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ.
Νέα θξηηήξηα γηα ηελ ππαγσγή ζην ζύζηεκα θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, αθνχ
πξνεγνπκέλσο νινθιήξσζε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξψησλ δχν θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο (νη νπνίεο ζπλίζηαλην
αθ‟ ελφο ζηελ ελδειερή εμέηαζε ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαξηψλ ζίηηζεο θαη αθ‟
εηέξνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ δηθαηνχρσλ δηα ηεο εθαξκνγήο ζεηξάο έμη
εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ), ζεηξά λέσλ θξηηεξίσλ -ππφ κνξθή ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο- κε
ζθνπφ ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζήο ησλ ελαπνκεηλάλησλ
ρξεζηψλ θαη ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα λέα θξηηήξηα δελ ζα δηθαηνχληαη θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ
ζίηηζεο νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ έλα παηδί θνηηά ζε ζρνιείν κε θφζηνο εηεζίσλ
δηδάθηξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο EGP30.000, ή εθείλεο πνπ θαηαβάιινπλ άλσ ησλ
EGP20.000 εηεζίσο ζε δίδαθηξα γηα έθαζην παηδί ηνπο. Δπίζεο, ζα απνθιείνληαη νη
νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα απηνθίλεην παξαγσγήο κεηά ην έηνο 2015, ή πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο απηνθίλεηα παξαγσγήο κεηά ην έηνο 2011. Οκνίσο, νη πνιίηεο εθείλνη πνπ
θαηέρνπλ εθηάζεηο άλσ ησλ 10 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ή είλαη ηδηνθηήηεο
επηρείξεζεο κε θεθάιαην άλσ ησλ EGP10 εθαη. ζα παχζνπλ λα επσθεινχληαη θξαηηθψλ
επηδνκάησλ ζίηηζεο. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηεο ηξίηεο
θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζίηηζεο πξφθεηηαη
λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ Απξηιίνπ.
ε άλνδν ην Μάξηην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ
Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο
εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο
νηθνλνκίαο παξνπζίαζε αμηφινγε άλνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ, έπεηηα απφ ην
θαηψηαην ζεκείν ηνπ ηειεπηαίνπ 17κήλνπ πνπ έθζαζε ην Φεβξνπάξην, θζάλνληαο ην
επίπεδν ησλ 49,9 κνλάδσλ, έλαληη 48,2 κνλάδσλ ην Φεβξνπάξην, 48,5 κνλάδσλ ηνλ
Ηαλνπάξην θαη 49,6 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην 2018 θαη πιεζηάδνληαο ην θαηψθιη ησλ 50
κνλάδσλ, πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Μάξηην 2019 παξαηεξήζεθε
αχμεζε ησλ λέσλ παξαγγειηψλ –γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Αχγνπζην 2018- θαζψο θαη
αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ γηα πξψηε θνξά θέηνο, ελψ
αληηζέησο νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ θπκάλζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα. χκθσλα κε ηελ
εκηξαηηλή ηξάπεδα, θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλεηαη λα
θαηαγξαθεί βειηίσζε ηνπ δείθηε PMI ζηελ Αίγππην, ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη απηφο
ζα ππεξβεί ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ.
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηά 11,55% απμήζεθε ην Φεβξνπάξην 2019 ε εγρώξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2)
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
(CBE), ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία
λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν
λφκηζκα, απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019 θαηά 11,55% ζε εηήζηα βάζε.
πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο αλήιζε ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο ζε
EGP3,68 ηξηζ., έλαληη EGP 3,64 ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην. εκεηψλεηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο
αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνχκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απμεζεί θαηά 15,4% ηνλ Οθηψβξην, θαηά 14,04% ην
Ννέκβξην, θαηά 13,3% ην Γεθέκβξην 2018 θαη θαηά 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην 2019,
αληίζηνηρα.
Σξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ζηελ θαηάηαμε ησλ 500 κεγαιπηέξσλ παγθνζκίσο
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο κειέηεο ηεο Έλσζεο Αξαβηθψλ Σξαπεδψλ
(Union of Arab Banks), ηξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ 500
κεγαιχηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ παγθνζκίσο, έρνληαο ζπλνιηθή αγνξαία
αμία ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζεκάησλ χςνπο $984 εθαη. θαη ζπλνιηθή ζπλδπαζκέλε αμία
ησλ θεθαιαίσλ ηνπο χςνπο $9,6 δηζ. Καηά ηελ ελ ιφγσ κειέηε, ην 2019 σο κεγαιχηεξε
αηγππηηαθή ηξάπεδα απφ απφςεσο αμίαο εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαηαηάζζεηαη ε θξαηηθή
National Bank of Egypt (NBE), κε $478 εθαη., ελψ θαηαηάζζεηαη επίζεο 21ε ζηνλ
αξαβηθφ θφζκν θαη 292ε ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεχηεξε θαηαηάζζεηαη ε, θξαηηθή
επίζεο, ηξάπεδα Banque Misr, κε αμία ζήκαηνο $278 εθαη., ε νπνία θαηαηάζζεηαη
ηαπηφρξνλα 34ε ζηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη 398ε ζε παγθφζκην επίπεδν. Σξίηε ζηελ
Αίγππην θαηαηάζζεηαη ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, Commercial
International Bank (CIB), κε αμία ζήκαηνο $228 εθαη., ε νπνία θαηαηάζζεηαη επίζεο 40ε
ζηνλ αξαβηθφ θφζκν θαη 455ε ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Fitch αλαβαζκίδεη ηηο ηξάπεδεο NBE & CIB
ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν δηεζλήο νίθνο Fitch αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο
καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο δχν εθ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ αηγππηηαθψλ
ηξαπεδψλ, ηεο National Bank of Egypt (NBE) θαη ηεο Commercial International Bank
(CIB), ζην επίπεδν ηνπ “B+” (απφ “B”) κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Οη ελ ιφγσ αλαβαζκίζεηο
ήιζαλ σο ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο, ζηηο 21/3, αλαβάζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
αμηφρξενπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ, ηφζν ζε μέλν φζν θαη
εγρψξην λφκηζκα, ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε ζηαζεξή πξννπηηθή, απφ ηνλ ελ ιφγσ δηεζλή
νίθν.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Καζαξά θέξδε ύςνπο EGP11,3 δηζ. από ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ην έηνο 2017/18
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik ηελ 1ε
Απξηιίνπ, νη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηνκέα
πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 ζπλνιηθά θέξδε ηεο
ηάμεσο ησλ EGP18,5 δηζ., ελψ νη δεκηνγφλεο πξαγκαηνπνίεζαλ δεκίεο πνπ εθηηκψληαη ζε
EGP7,2 δηζ. Όπσο ζεκείσζε ν θ. Tawfik, ηα «θαζαξά» θέξδε ηνπ ζπλφινπ ησλ 70
πεξίπνπ θξαηηθψλ νκίισλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ έηνο αλήιζαλ ζε EGP11,3 δηζ. Ο Τπνπξγφο
αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Αίγππην, ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, ηελ επαλεθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο,
θαη βεβαίσο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο κεηαθνξψλ, ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, θαξκαθεπηηθψλ,
κεηαιινπξγίαο θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ. Ο θ. Tawfik αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο
πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ γηα ηελ πηνζέηεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο
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18κήλνπ, νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ αλαγθψλ
θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν “Enterprise
Resource Planning” – ERP.
πκβόιαην αμίαο $550 εθαη. θέξδηζε ν όκηινο Elsewedy ζηε Sharjah (ΗΑΔ)
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν κεγάινο αηγππηηαθφο φκηινο Elsewedy
Electric, ζε θνηλνπξαμία κε ηνλ ηαπσληθφ φκηιν Mitsubishi Hitachi Power Systems,
θέξδηζε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο αμίαο $550 εθαη. πνπ αθνξά ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή (“Engineering-Procurement-Construction” – EPC) κεγάιεο
ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε βάζε ην θπζηθφ αέξην ζηελ
πεξηνρή Al Layyah ηνπ εκηξάηνπ Sharjah ησλ ΖΑΔ. Ζ κνλάδα, αλακελφκελεο
παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1 GW, εθηηκάηαη φηη ζα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή
ειεθηξηζκνχ ην έηνο 2020. Ο φκηινο Elsewedy έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 65% ηνπ
ζπλνιηθνχ έξγνπ. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πέξζη ε Elsewedy θέξδηζε
αλάινγνπ κεγέζνπο θαηαζθεπαζηηθφ project ζην Νηνπκπάη, ελψ πξνηίζεηαη θαηά ην
πξνζερέο δηάζηεκα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έξγα ζε επηά αθξηθαληθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ νη ελεγάιε, Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη ηέξξα Λεφλε.
Σέηαξηε ε Αίγππηνο ζε θαηάηαμε δηεζλώλ πξννξηζκώλ “outsourcing” εηαηξηθώλ
ιεηηνπξγηώλ ζηνλ θιάδν ICT
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ θαλαδηθνχ
νκίινπ Ryan Strategic Advisory (“2019 Front Office Omnibus Survey”) ε Αίγππηνο
θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε κεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ ζε δηεζλέο επίπεδν πξννξηζκψλ
γηα εμσηεξηθή αλάζεζε (“outsourcing”) εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ θιάδν ICT
(ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο) μέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Σεο
Αηγχπηνπ πξνεγνχληαη νη Φηιηππίλεο, νη Ν. Αθξηθή θαη Ηλδία, πνπ κνηξάδνληαη ηε
δεχηεξε ζέζε, θαη ε Μαιαηζία ηξίηε, ελψ αθνινπζεί ζηελ πέκπηε ζέζε ην Μαξφθν.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, «ε Αίγππηνο απνηειεί αλεξρφκελν πξννξηζκφ
γηα εγθαηάζηαζε „contact centers‟ κεγάισλ δπηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ εδψ θαη
αξθεηά ρξφληα, ελψ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηα γεγνλφηα ηεο αξαβηθήο
άλνημεο ην 2011, ν εγρψξηνο θιάδνο ICT θαη ηδηαίηεξα ε θξαηηθή ππεξεζία Information
Technology Industry Development Agency (ITIDA) θαηάθεξαλ λα πξνσζήζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηε ρψξα σο θνξπθαίν δηεζλή πξννξηζκφ „outsourcing‟ εηαηξηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ θιάδνπ ICT». εκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ έξεπλα δηελεξγείηαη κεηαμχ 500
θνξπθαίσλ ζηειερψλ κεγάισλ δπηηθψλ νκίισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιχζεηο εμσηεξηθήο
αλάζεζεο (“outsourcing”) ιεηηνπξγηψλ ηνπο θιάδνπ ICT, θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία, ηελ
Απζηξαιία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία.
Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηηο ΗΠΑ (31/3-5/4/2019)
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ην δηάζηεκα 31/3-5/4
επηζθέθζεθε ηηο ΖΠΑ αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ 35
εηαηξείεο, ππφ ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Αηγχπηνπ (“Door-Knock
Mission”). εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ απνζηνιή δηνξγαλψλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη
πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε: αθελφο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ
κε ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο, θαη αθεηέξνπ αλάπηπμε επαθψλ κε ηελ ακεξηθαληθή
Γηνίθεζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ αηγππηηαθψλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκθεξφλησλ ζηηο ΖΠΑ. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εθπξφζσπνη ησλ
αηγππηηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά 89 ζπλαληήζεηο κε
ζηειέρε ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο, κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ, θαζψο θαη δηεζλείο
ρξεκαηνδνηηθνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Σα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη απφ
ακεξηθαληθήο πιεπξάο επηζεκάλζεθε ε κηθξή πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί εδψ θαη πνιιά
ρξφληα ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζχλαςε δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπκθσλίαο
(TIFA) κεηαμχ ΖΠΑ θαη Αηγχπηνπ, ελψ ε επηηάρπλζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
ζπλδέζεθε κε ηε ραιάξσζε, απφ ηελ αηγππηηαθή πιεπξά, ζεηξάο κε δαζκνινγηθψλ
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εκπνξηθψλ εκπνδίσλ πνπ απηή εθαξκφδεη ζηηο εηζαγσγέο ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ. Απφ
ακεξηθαληθήο πιεπξάο επηζεκάλζεθε επίζεο φηη, αλ θαη ε πινπνίεζε ζεηξάο νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ απνηειεί έλα ζεηηθφ «πξψην βήκα» πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ζα
πξέπεη ηαπηφρξνλα λα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ Αίγππην πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ
επηπέδσλ ηφζν ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο
πνηφηεηαο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ζπλεξγηψλ κε ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ηνλίζηεθε ε ζεηηθή
εληχπσζε ησλ ΖΠΑ αλαθνξηθά κε ην δηεζλή πεξηθεξεηαθφ ξφιν πνπ δηεθδηθεί λα
δηαδξακαηίζεη ε Αίγππηνο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ηφζν ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαη
κεηαθνξάο ελέξγεηαο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο γηα αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ δηαθξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Γηάζεζε 2.108 νηθνπέδσλ ζε νθηώ ππό δεκηνπξγία λέεο πόιεηο από ηε NUCA
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ
Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηάζεζεο ζπλνιηθά 2.108
νηθνπέδσλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, κεγέζνπο απφ 209 έσο 287 ηεηξ. κέηξσλ, ζε νθηψ ππφ
δεκηνπξγία λέεο πφιεηο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Σα ελ ιφγσ νηθφπεδα αλακέλεηαη
λα δηαηεζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο δεκφζηαο θιήξσζεο (κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην θξάηνο
ηηκέο αλαθνξάο). Καηά ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα πνπ βαζίζηεθαλ ζε δειψζεηο ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar ζην ηέινο Μαξηίνπ, ηα σο άλσ
νηθφπεδα πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο Sadat City, 10th of Ramadan, λέαο Qena,
θαζψο θαη ησλ λέσλ πφιεσλ ηνπ Sohag, ηνπ Beni Suef θαη ηνπ Akhmim.
Ζ εθθίλεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ θπιιαδίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο σο άλσ δεκφζηεο θιεξψζεηο απφ ηηο ηνπηθέο
Αξρέο έγηλε ήδε ζηηο 31/3, ελψ θαηά ην δηάζηεκα 3/4 έσο 18/4 νη ελδηαθεξφκελνη ζα
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ «θξαηήζεηο» νηθνπέδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα
θξαηηθή ηξάπεδα Housing & Development Bank. χκθσλα κε ηε NUCA, νη ππνςήθηνη
ζπκκεηέρνληεο ζηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο δηάζεζεο γαηψλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε ζα
πξέπεη λα είλαη Αηγχπηηνη πνιίηεο, ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 21 εηψλ, ελψ ζε εθάζηε
νηθνγέλεηα αλαινγεί κία κφλνλ αίηεζε γηα απφθηεζε νηθνπέδνπ ζε κία εθ ησλ σο άλσ
λέσλ πφιεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο
αμίαο ηεο γεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ, ελψ ην ππφινηπν 75% ζα θαηαβιεζεί ζε
ηξεηο άηνθεο εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο, εθ‟ φζνλ απνθηήζνπλ ηε γε.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Πνξεία πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ζύλδεζεο λνηθνθπξηώλ κε ην εζληθό δίθηπν θ/α
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν Αηγχπηηνο
Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla είρε ζπλνκηιίεο κε πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ηεο γαιιηθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
(Agence Française de Développement – AFD), ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζχλδεζεο λνηθνθπξηψλ κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο,
έσο ην έηνο 2021. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ., ηελ
Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηελ AFD, θαζψο θαη ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία αεξίνπ
(EGAS), κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε πεξίπνπ 2,3 εθαη. αηγππηηαθψλ λνηθνθπξηψλ ζε 20
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζηηο ππνδνκέο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο
ηνπ σο άλσ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ $1,25 δηζ.
Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ κε IFC γηα ππνδνκέο
ηηο 3 Απξηιίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, εθπξνζσπψληαο ηνπο ηέζζεξηο
θξαηηθνχο νκίινπο ησλ θιάδσλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ EGPC,
EGAS, Ganope θαη Egyptian Holding Company for Petrochemicals, ππέγξαςε κλεκφλην
ζπλεξγαζίαο κε ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκψλ ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ,
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θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ. Ωο θεληξηθνί ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ κλεκνλίνπ
θαηαγξάθνληαη αθ‟ ελφο ε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Αηγχπηνπ λα θαηαζηεί
πεξηθεξεηαθφο θφκβνο γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαη.
Μεζνγείνπ, θαη αθ‟ εηέξνπ ε αμηνπνίεζε θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα
θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ πνπ πθίζηαληαη ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο
IFC αλακέλεηαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο έξγα επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ
θιάδσλ δηπιηζηεξίσλ θαη πεηξνρεκηθψλ βηνκεραληψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα δηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο IFC ζηε ζρεδηαδφκελε λέα κνλάδα δηπιηζηεξίσλ ζην λέν Δι Αιακέηλ
(εθηηκψκελεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 3,4 εθαη. ηφλσλ θαη επελδπηηθνχ θφζηνπο $8,5
δηζ.), φπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ιηκέλσλ, αγσγψλ θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο γηα ην
πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, αιιά θαη ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο γηα λεαξά ζηειέρε φισλ ησλ αλσηέξσ θιάδσλ.
Γεκνζηεύκαηα πεξί ηζξαειηλήο «άθεζεο» αηγππηηαθνύ ρξένπο γηα ην θπζηθό αέξην
Όπσο αλέθεξε κηθξή κεξίδα ηνπ αηγππηηαθνχ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε
ηζξαειηλή θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Company) δέρζεθε
πξφζθαηα λα δηαγξάςεη ην 75% πεξίπνπ ηεο επηδηθαζζείζεο -απφ ην δηαηηεηηθφ
δηθαζηήξην ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηε Γελεχε, απφ ην έηνο 2015απνδεκίσζήο ηεο, χςνπο $1,76 δηζ., απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο νκίινπο
πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ηζξαειηλή
εηαηξεία απνδέρζεθε ηε δηαγξαθή ζπλνιηθνχ πνζνχ $1,3 δηζ. θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ
ππνινίπνπ πνζνχ, πιεζίνλ ησλ $500 εθαη., ζε πεξίνδν 8 ½ εηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελδερφκελε ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ
ηζξαειηλψλ νκίισλ έλαληη ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ
εηαηξεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλαζηνιή απφ ην έηνο 2012 ηεο κεηαθνξάο
αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas,
εθ‟ φζνλ επαιεζεπζεί, ζα αλνίμεη πιήξσο ην δξφκν γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Αηγχπηνπ κε
ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan, κέζσ ηνπ αγσγνχ East
Mediterranean Gas (EMG).
εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ αέξην κέζσ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ έσο ην 2012,
σζηφζν έθηνηε δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, εμαηηίαο
επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο επί ηνπ αγσγνχ απφ αθξαίεο ηζιακηζηηθέο
νξγαλψζεηο ηνπ Βνξείνπ ηλά, αιιά θαη ηεο κε επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ αεξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Αηγππηηαθέο αλαθνξέο ζε εκπνξηθή ζπκθσλία κε Βξεηαλία, ελ όςεη ελδερόκελνπ
“Brexit”
Ππθλψλνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα νη αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ,
ηδηαίηεξα δε ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ ΜΔΝΑ, ζηηο πξννπηηθέο πνπ
δηαλνίγνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο
Αηγχπηνπ-Βξεηαλίαο, εθ‟ φζνλ ηειηθψο πξαγκαηνπνηεζεί ε απνρψξεζε ηεο δεχηεξεο απφ
ηελ Δ.Δ. (“Brexit”). χκθσλα κε ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ε Αίγππηνο
ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ
ηε Βξεηαλία γηα ηε ζχλαςε δηκεξνχο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ θαηά ηελ
πεξίπησζε απνρψξεζήο ηεο απφ ηελ Δ.Δ., ψζηε λα κελ δηαηαξαρζνχλ νη εθαηέξσζελ
εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ξνέο. Καηά ηελ αηγππηηαθή νπηηθή, ε «έμνδνο» απφ ηελ Δ.Δ.
πξφθεηηαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε βξεηαληθή αγνξά,
ηδηαίηεξα γηα επηιεγκέλεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ απνηεινχλ νηθνλνκηθνχο θαη
εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Βξεηαλίαο. Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη, νη αλαθνξέο ηνπ
εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ θζάλνπλ λα ηζρπξίδνληαη φηη ε απνρψξεζε ηεο Βξεηαλίαο
απφ ηελ Δ.Δ. ζα απαιιάμεη ην βξεηαληθφ εμσηεξηθφ εκπφξην απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο
εκπνξηθέο πνιηηηθέο πνπ απηή εθαξκφδεη, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα αγξνηηθά πξντφληα,
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ππνλνψληαο φηη ε Αίγππηνο ζα κπνξνχζε λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηε Βξεηαλία κία
εκπνξηθή ζπκθσλία επλντθφηεξε ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.
Γηαηήξεζε ηεο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ηνλ Απξίιην 2019
Όπσο αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε βάζε ην θαζεζηψο ηεο «δηηηήο»
ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, ην νπνίν θαζηεξψζεθε ην Γεθέκβξην
2018, απνθαζίζηεθε γηα ην κήλα Απξίιην 2019 ε δηαηήξεζε ηεο κεησκέλεο ηζνηηκίαο
ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ. Σν Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ κείσζε παξάιιεια ηελ θπκαηλφκελε ηζνηηκία γηα ηηο εηζαγσγέο κε
βαζηθψλ αγαζψλ, ε νπνία θαζνξίζηεθε ζηηο 17,4 ιίξεο αλά δνιιάξην γηα ηε δηάξθεηα ηνπ
Απξηιίνπ 2019, δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο ηζρπξήο ηάζεο αλαηίκεζεο ηνπ εγρψξηνπ
λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ.
Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ απηνθηλήησλ ην Φεβξνπάξην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive
Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο
πεξαηηέξσ θαηά 5,2% ζε εηήζηα βάζε ην Φεβξνπάξην 2019, ζην επίπεδν ησλ 10.857
κνλάδσλ, έλαληη 11.454 κνλάδσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018. Δπίζεο, νη πσιήζεηο
νρεκάησλ ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο εκθαλίζηεθαλ πεξαηηέξσ κεησκέλεο θαηά
5,3% έλαληη ησλ 11.460 κνλάδσλ πνπ είραλ θαηαγξαθεί ηνλ Ηαλνπάξην 2019 θαη θαηά
45,2% έλαληη ησλ 19.804 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην 2018, ελ κέξεη εμαηηίαο εγρψξηαο
θακπάληαο θαηαλαισηψλ ππέξ ηεο απνρήο απφ αγνξέο λέσλ απηνθηλήησλ, κε ην
δηαθξηηηθφ ηίηιν “Let it Rust”, πνπ μεθίλεζε πξνο ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν Φεβξνπάξην 2019, νη πσιήζεηο
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Η.Υ. κεηψζεθαλ θαηά 9% ζε εηήζηα βάζε ζηηο 6.980 κνλάδεο,
ελψ νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 4% ζηηο 1.304 κνλάδεο θαη εθείλεο
θνξηεγψλ απμήζεθαλ επίζεο θαηά 3% ζηηο 2.573 κνλάδεο.
εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ «θακπάληα» γηα κπνυθνηάδ ηεο αγνξάο λένπ απηνθηλήηνπ
εληάζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ έιεπζε ηνπ λένπ έηνπο, πνπ επέθεξε κελ ηελ εμάιεηςε ησλ
δαζκψλ φζνλ αθνξά ηα εηζαγφκελα απηνθίλεηα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., αιιά δελ
ζπλνδεχηεθε σζηφζν απφ αλάινγεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ εηζαγφκελσλ
νρεκάησλ απφ ηνπο Αηγχπηηνπο εκπφξνπο.
Η Ληβύε απαγνξεύεη ηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθώλ θξεκκπδηώλ
Όπσο αλέθεξε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, πξφζθαηα νη ιηβπθέο Αξρέο
απαγφξεπζαλ ηηο εηζαγσγέο θξεκκπδηψλ απφ ηελ Αίγππην, ιφγσ ηεο δηαπίζησζεο
πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε αλάινγε
πξνζσξηλή απαγφξεπζε έρεη πξνβεί απφ ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ θαη ην ζανπδαξαβηθφ
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Τδάησλ & Γεσξγίαο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, έρνπλ επαλεθθηλήζεη αληηζέησο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ θξεκκπδηψλ πξνο ηελ Σνπξθία. Καηά ηα
δεκνζηεχκαηα, ε Αίγππηνο εμάγεη πεξίπνπ 200 έσο 250 ρηι. ηφλνπο θξεκκπδηψλ εηεζίσο,
κε θχξηεο αγνξέο ηηο . Αξαβία, ηα ΖΑΔ, ηε Ρσζία, ην Οκάλ θαη ηελ Οιιαλδία.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Νέα λνκνζεζία δξνκνινγεί ηελ εμαγσγή νξπθηώλ από καύξε νξπθηή άκκν
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, πξφζθαηα δεκνζηεχζεθε λέα
λνκνζεζία (Ν. 8/2019) ε νπνία εμνπζηνδνηεί ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ θαη ΑΠΔ λα
ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο θξαηηθήο Αξρήο Ππξεληθψλ Τιηθψλ (“Nuclear Material
Authority”), θαζψο θαη ηνπ εγρψξηνπ νκίινπ Egyptian Black Sand Company (EBSC),
ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνληαη νξπθηέο χιεο απφ
καχξε νξπθηή άκκν. Δπηζεκαίλεηαη ζρεηηθά φηη, φπσο είραλ αλαθέξεη νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ν σο άλσ αηγππηηαθφο θξαηηθφο φκηινο (ESBC)
έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε έλαλ θηλεδηθφ θαη έλαλ απζηξαιηαλφ φκηιν, κε ζθνπφ ηε
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δεκηνπξγία θαη ηνλ εμνπιηζκφ κνλάδσλ πεξηζπιινγήο θαη δηαρσξηζκνχ καχξεο νξπθηήο
άκκνπ, θαζψο θαη νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ νξπθηψλ θαη ηδεκάησλ απφ απηήλ,
θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Αηγχπηνπ, ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, φπνπ εληνπίδνληαη ηα
θνηηάζκαηα καχξεο άκκνπ.
Αηγππηην-γεξκαληθή θνηλνπξαμία γηα δεκηνπξγία κνλάδαο ιηπαζκάησλ
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, πνιχ πξφζθαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ
Μαξηίνπ ν αηγππηηαθφο φκηινο El-Nasr Company for Intermediate Chemicals (NCIC), ν
νπνίνο είλαη ζπγαηξηθφο ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ National Service Projects
Organization, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε ζχκβαζε κε ην κεγάιν
γεξκαληθφ φκηιν ThyssenKrupp AG, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθνχ
ζπγθξνηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έμη ζπλνιηθά κνλάδεο παξαγσγήο αδσηνχρσλ
ιηπαζκάησλ ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna, ζηνλ Κφιπν νπέδ. Σν λέν ελ ιφγσ βηνκεραληθφ
ζπγθξφηεκα εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο
θάζεο αλάπηπμεο επξχηεξνπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή
θσζθνξηθψλ θαη ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna, κε ζθνπφ ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνο αχμεζε ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ, ηελ θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ ζε μέλεο αγνξέο.
Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία ύςνπο $100 εθαη. κεηαμύ IFC θαη Middle East Glass
Manufacturing Co.
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ε International
Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ππέγξαςε πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο, αμίαο $100 εθαη. κε ην κεγάιν αηγππηηαθφ βηνκεραληθφ φκηιν Middle East
Glass Manufacturing Co. (MEG). Με βάζε ην αλσηέξσ πξσηφθνιιν, ε IFC πξφθεηηαη λα
ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θεθαιαηαθή επέθηαζε ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ ηνπ κνλάδσλ, θαζψο θαη
ηε δεκηνπξγία λέσλ, πξφζζεησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε IFC πξφθεηηαη λα
παξάζρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αηγππηηαθφ φκηιν κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο, ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο ησλ εηζξνψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο
δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νκίινπ MEG. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο
δηνίθεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ, «ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο IFC ζα βνεζήζεη ηε MEG λα
εληζρχζεη ηελ παξαγσγή ηεο γπάιηλσλ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
επξέσο απφ εηαηξείεο ησλ βηνκεραληψλ πνηψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ».
εκεηψλεηαη παξεκπηπηφλησο φηη, ε IFC αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηελ εθθίλεζε
πξνγξάκκαηνο δηεηνχο δηάξθεηαο γηα ηε ζηήξημε ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζε θιάδνπο
πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην, ζε ζπλεξγαζία κε ηα εγρψξηα ηδησηηθά πξνγξάκκαηα
ηεο εηαηξείαο Pharos Holding κε ηίηιν “Pride Capital / Startupbootcamp‟s Fintech Cairo”
θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Καΐξνπ κε ηίηιν “Venture Lab”.
Η πεξηθέξεηα Δξπζξάο Θάιαζζαο απαγνξεύεη ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θπβεξλήηεο ηεο
αηγππηηαθήο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο θ. Abdallah απνθάζηζε ηελ απαγφξεπζε ηεο
ρξήζεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κίαο ρξήζεο απφ ηνλ εξρφκελν
Ηνχλην, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο άγξηαο δσήο, ηεο ζαιάζζηαο
δσήο θαη ησλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε θίλδπλν εμαθάληζεο. Γηα ηνπ ζρεηηθνχ
δηαηάγκαηνο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα εθδνζεί, πξφθεηηαη λα απαγνξεπζεί ε ρξήζε
πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα θαη
θαξκαθεία, ελψ επίζεο αλακέλεηαη λα δηαθνπεί ε αδεηνδφηεζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ
γηα λα παξάγνπλ πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζηελ πεξηθέξεηα. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ελ
ιφγσ απφθαζε ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δ.Δ. πξσηνβνπιία κε
ηίηιν “Enough Plastic Bags”, ε νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
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Πεξηβάιινληνο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη απνζθνπεί ζηε ζηαδηαθή κείσζε θαη εμάιεηςε
ηεο εμάξηεζεο ηεο Αηγχπηνπ απφ ηε ρξήζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ, ιφγσ ησλ ζνβαξψλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απηήο ζην πεξηβάιινλ.
Αηγππηην-ιεπθνξσζηθή ζπκπαξαγσγή ζηιό απνζήθεπζεο ζηηεξώλ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 2 Απξηιίνπ ν αηγππηηαθφο βηνκεραληθφο
φκηινο Helwan Machinery & Equipment Company, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ, θαη ν ιεπθνξσζηθφο φκηινο Selenergo CJSC ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο
γηα ηε ζπκπαξαγσγή ζηιφ απνζήθεπζεο ζηηεξψλ ζηελ Αίγππην. ηελ ηειεηή ππνγξαθήο
παξέζηεζαλ, απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο νη Τπνπξγνί ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar
θαη Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ελψ απφ πιεπξάο Λεπθνξσζίαο, ν Πξέζβεο ηεο ρψξαο ζην
Κάηξν, θ. Rachkov. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ κλεκφλην εκπίπηεη ζηε
ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε
νκίινπο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο απφ
απηνχο ζηηο αηγππηηαθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο επηιεγκέλσλ θιάδσλ.
Νένη θαλνληζκνί γηα ηε δηάζεζε βηνκεραληθώλ γαηώλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ, πνιχ πξφζθαηα ν Αηγχπηηνο
Π/Θ αλαθνίλσζε ηελ επηθείκελε πηνζέηεζε λέσλ θαλνληζκψλ φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε
θξαηηθψλ γαηψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο. Σν λέν ζχζηεκα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηα
δεκνζηεχκαηα, αλακέλεηαη λα θαηαηάζζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο κε βάζε
πφληνπο, νη νπνίνη ζα ηνπο παξαρσξνχληαη αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκφξθσζήο ηνπο
πξνο ζεηξά θξηηεξίσλ, φπσο ε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ
ηξηψλ εηψλ γηα πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο θαη ε θαηνρή έγθπξεο
βηνκεραληθήο άδεηαο, φζνλ αθνξά ηνπο ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνπο. Δπηπιένλ, νη
λενεηζεξρφκελνη ζην ζχζηεκα ζα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε ηξηεηή εκπεηξία
ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ θιάδν, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο απφ ηε κέρξη ηψξα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, αιιά θαη
ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (“business plans”).
Σν λέν ζχζηεκα ζα πξνζδηνξίδεη εμάιινπ ηελ αμία ηεο γεο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία θαη
ηελ ηνπνζεζία ηεο, θαη ζα δίλεη ην δηθαίσκα ζην θξάηνο λα αλαθαιεί άδεηεο ρξήζεο
βηνκεραληθήο γεο ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ projects
ή ζρεηηδφκελσλ κε απηά πιεξσκψλ, αηθληδίσλ κεηαβνιψλ ζηε θχζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ππελνηθίαζεο ησλ δηαηεζέλησλ
βηνκεραληθψλ γαηψλ. Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα ε αηγππηηαθή Αξρή
Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA) εμέδσζε θαη απέζηεηιε εηδνπνηεηήξηα ζε 800 πεξίπνπ
βηνκεραληθνχο επελδπηέο, νη νπνίνη έρνπλ κελ ιάβεη βηνκεραληθέο γαίεο πξνο αμηνπνίεζε,
σζηφζν δελ έρνπλ μεθηλήζεη έξγα θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ ή βηνκεραληθήο παξαγσγήο
ζε απηέο, παξ‟ φηη έρεη παξέιζεη ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
πλάληεζε Τπ. Μεηαθνξώλ κε αληηπξνζσπεία ΠΣ γηα ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν λένο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Wazir
ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε αληηθείκελν ηε
ζπλεξγαζία πξνο αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ
θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο απηνχ. Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη ην
επηηειείν ηνπ ζπδήηεζαλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζεηξά
πινπνηνχκελσλ θαη ζρεδηαδφκελσλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ε
βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νπνίσλ απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
θπβέξλεζε, ηδηαίηεξα θαηφπηλ ηεο εληεηλφκελεο ηδίσο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο,
ζπρλφηεηαο δπζηπρεκάησλ, κε απνθνξχθσκα ην ηξαγηθφ δπζηχρεκα ζηνλ θεληξηθφ
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Καΐξνπ (Ramses Station) ζηηο 27/2 πνπ θφζηηζε ηε δσή ζε 22
αλζξψπνπο. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Μαξηίνπ ν θ. El
Wazir ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηεο ξσζν-νπγγξηθήο θνηλνπξαμίαο,
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Transmashholding-Hungary Kft, πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν εθνδηαζκνχ ησλ εγρψξησλ
ζηδεξνδξφκσλ κε 1.300 λέα βαγφληα, ζπδεηψληαο καδί ηνπο ηηο ρξεκαηνδνηηθέο
ιεπηνκέξεηεο ηεο κεγαιχηεξεο ζηα αηγππηηαθά ζηδεξνδξνκηθά ρξνληθά ζχκβαζεο γηα ηελ
εηζαγσγή θαη εγρψξηα ηειεηνπνίεζε ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ, αμίαο €1,2 δηζ.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Βξάβεπζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζκνύ από ην World Travel & Tourism Council
Καηά ηελ πξφζθαηε ζχλνδν ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC) ζηε εβίιιε,
ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat βξαβεχζεθε γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά
πνπ γίλεηαη απφ ηηο αηγππηηαθέο θξαηηθέο Αξρέο ζηνπο ηνκείο αλάθακςεο θαη βειηίσζεο
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη δηεζλνχο
πξνψζεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Θπκίδνπκε φηη κε βάζε πξφζθαηα
δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC), ε ηνπξηζηηθή
θίλεζε ζηελ Αίγππην απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 16,5%, πνιχ πεξηζζφηεξν
απφ ηε κέζε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ε νπνία αλήιζε ζε κφιηο
3,9%. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ δηεζλνχο βξαβείνπ, ε θα Al-Mashat δήισζε φηη
«πξάγκαηη, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ έρεη πηνζεηήζεη θαη πινπνηεί
επηηπρεκέλα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εγρψξηνπ
ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κε ηίηιν “ Egypt-Tourism Reform Programme (E-TRP)”».
Μεγέζπλζε ησλ εζόδσλ από ηνλ ηνπξηζκό ην 2018
χκθσλα κε κε θαηνλνκαδφκελεο θαηνλνκάζηεθαλ απφ ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν
θπβεξλεηηθέο πεγέο, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ ηνπξηζκφ απμήζεθαλ θαηά
50% ζε εηήζηα βάζε ην 2018, αλεξρφκελα ζε πεξίπνπ $11,4 δηζ. έλαληη $7,6 δηζ. ην 2017,
αληίζηνηρα. Καηά ηηο ίδηεο σο άλσ πεγέο, ν αξηζκφο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ αθίρζεζαλ
ζηελ Αίγππην ην 2017 αλήιζε ζε 11,34 εθαη., κε κέζν φξν δαπάλεο αλά δηαλπθηέξεπζε
ζηα $100, έλαληη $92,60 ην 2017. χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο
Τπνπξγνχ θαο Al-Mashat, νη ηνπξηζηηθέο εηζξνέο ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα
ζπλερηζηνχλ κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ελψ πξφζθαηα
ζηνηρεία ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC) αλαθέξνπλ εθηηκήζεηο γηα 11,7
εθαη. εηζεξρφκελνπο μέλνπο ηνπξίζηεο θέηνο.
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