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Πνζνζηό 35,1% ηνπ ΑΔΠ αληηπξνζσπεύεη ην εμσηεξηθό ρξένο (Γεθέκβξηνο 2018)
χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο, πνπ
αλήιζε ζε $96,6 δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ παξειζφληνο έηνπο, αληηπξνζσπεχεη
ην 35,1% ηνπ ΑΔΠ. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην θξάηνο θαηέρεη κεξίδην 49,8%
επί ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Σα χςνο ηνπ δεκνζίνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο αλήιζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ζε $48,1 δηζ., απμεκέλν θαηά πεξίπνπ $400 εθαη.
έλαληη ηνπ ηέινπο 2017. Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απμήζεθε ζε
$28,2 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2018, αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 29,2% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο, ελψ ην ρξένο ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αλήιζε ζε $7,7
δηζ., αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο.
χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο πνπ ζα πξέπεη λα
απνπιεξσζεί εληφο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2019 αλέξρεηαη ζε $14,5 δηζ., εθ ησλ
νπνίσλ $1,8 δηζ. απνηεινχλ πιεξσκέο ηφθσλ. ηηο εμσηεξηθέο πιεξσκέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν 2019 πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θεθάιαηα χςνπο
$1,48 δηζ. γηα νθεηιέο έλαληη ρσξψλ ηεο Λέζρεο Παξηζίσλ, $1,69 δηζ. γηα νθεηιέο
έλαληη δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη $387,4 εθαη. γηα πιεξσκέο ηφθσλ
επξσνκνιφγσλ πνπ είρε εθδψζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο. ηηο πιεξσκέο ηνπ δεπηέξνπ
εμακήλνπ 2019 πεξηιακβάλνληαη επίζεο $2,07 δηζ. έλαληη νθεηιψλ πξνο ην Κνπβέηη
(απφ δηκεξή δαλεηζκφ), $5,25 δηζ. έλαληη νθεηιψλ πξνο ηε . Αξαβία (νκνίσο), $78,2
εθαη. έλαληη νθεηιψλ ηφθσλ πξνο ηα ΖΑΔ θαη $28,1 εθαη. γηα ηφθνπο θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ είραλ εθδνζεί ην 2010.
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Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,92 δηζ. ηνλ Ινύιην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ
ινο Ηνπιίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο
ηάμεσο ησλ $566 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,92 δηζ., έλαληη $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην,
$44,27 δηζ. ην Μάην, $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην θαη $44,11 δηζ. ην Μάξηην 2019, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ χςνο απνηειεί ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε
δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ
ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Ηνχιην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,31 δηζ.

Δπηκέιεηα – ύληαμε :
Π. Γθάζηνο

Έιιεηκκα $351,2 εθαη. ζην ηζνδύγην πιεξσκώλ ην ελλεάκελν 2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην
ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι. 2018 – Μαξ. 2019) ην ηζνδχγην
πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε έιιεηκκα χςνπο $351,2 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο $10,968 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18. Σν έιιεηκκα εκθαλίδεηαη κάιηζηα κεηξηαζκέλν έλαληη εθείλνπ ηεο πεξηφδνπ Ηνπι. 2018 – Γεθ. 2019 (ζηα
$1,774 δηζ.), ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο, χςνπο $1,4 δηζ., πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ην
ηξίκελν Ηαλ. – Μαξ. 2019. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά
ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2018/19 επηδεηλψζεθε θαηά 39,1% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $7,608 δηζ., έλαληη $5,469 δηζ. ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο (2017/18), θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο
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ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 6,2% ζηα $29,747 δηζ., θαη
ηεο κείσζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαηά 6,1%
ζηα $18,21 δηζ. Καηά ην ελλεάκελν ηνπ 2018/19 παξαηεξήζεθε εμάιινπ κείσζε ηφζν ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ
επελδχζεσλ θαηά 22,8% ζηα $4,646 δηζ., φζν θαη ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαηά 92,9% ζηα $1,052 δηζ.
εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ην ελλεάκελν ηνπ 2018/19
απμήζεθαλ νη εμαγσγέο θαηά 11,2% ζηα $20,912 δηζ., ελψ
απμήζεθαλ επίζεο, θαηά 29,5%, νη εηζπξάμεηο απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηα $9,392 δηζ.
Νέα αμηόινγε πηώζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ηνλ Ινύιην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο
πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Ηνχιην 2019 λέα αμηφινγε
πηψζε, ζε αληίζεζε κάιηζηα κε ηηο πξνβιέςεηο έγθπξσλ
νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, πνπ εθηηκνχζαλ φηη ν πιεζσξηζκφο απφ ηνλ Ηνχιην ζα απμαλφηαλ ζε ζπλέρεηα ησλ πξφζζεησλ πεξηθνπψλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα
θαη ηελ ελέξγεηα πνπ είραλ ιάβεη ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ ελ
ιφγσ κήλα. Έηζη, κεηά ηελ πηψζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηνχλην θαηά ζρεδφλ πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο
έλαληη ηνπ Μαΐνπ, ζην επίπεδν ηνπ 9,38%, ηνλ Ηνχιην απηφο κεηψζεθε πεξαηηέξσ, ζε 8,66% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο. Θπκίδνπκε φηη πξνεγνπκέλσο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 14,09% ην Μάην, ζε 13,01% ηνλ Απξίιην θαη ζε 14,16% ην Μάξηην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ηνλ Ηνχιην 2019
πεξαηηέξσ αμηφινγε πηψζε, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ
5,9% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 6,4% ηνλ Ηνχλην, 7,83% ην
Μάην, 8,11% ηνλ Απξίιην θαη 8,93% ην Μάξηην, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη πξν δηεηίαο, ηνλ Ηνχιην 2017, ν πιεζσξηζκφο ζηελ Αίγππην είρε θζάζεη ην πςειφηεξν επίπεδφ
ηνπ απφ ην 1986, αλεξρφκελνο ζε 32,95%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ
θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν έρεη εληζρχζεη εθ λένπ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηε θεκνινγία κεηαμχ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ
αλαιπηψλ, πεξί απμεκέλεο πηζαλφηεηαο ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ λα απνθαζίζεη ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ
αλαθνξάο ζηελ επηθείκελε ζπλεδξίαζε ηεο λνκηζκαηηθήο
ηεο επηηξνπήο, ζηηο 22/8.
Αθόκε κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο επηδηώθεη ε θπβέξλεζε
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηδηψθεη λα κεηψζεη,
εληφο ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, ην ζπλνιηθφ (εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ) δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ζε επίπεδν θαηψηεξν εθείλνπ ηνπ έηνπο 2011, θαζψο επίζεο θαη
ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ πνπ είρε αλαθνηλσζεί ην Μάξηην 2019. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν ζηνρεχεη λα θέξεη
ηελ αλαινγία δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζην επίπεδν ηνπ
77,5% έσο ηνλ Ηνχλην 2022, έλαληη επηπέδνπ 80% πνπ
πξνέβιεπε ν πξνεγνχκελνο ζηφρνο. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κέρξη ζηηγκήο έρεη επηηεπρζεί ε
κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ
ΑΔΠ απφ ην επίπεδν ηνπ 108% ηνλ Ηνχλην 2017 ζε 98%
ηνλ Ηνχλην 2018 θαη ζε 90,5% ηνπ ΑΔΠ ηνλ Ηνχλην 2019.
Ζ θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ην ζπλνιηθφ
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δεκφζην ρξένο ζε 82,5% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνχληνο 2020), θαη, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ζε 77,5% ηνπ ΑΔΠ έσο ηνλ Ηνχλην
2022.
Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ελδέρεηαη
λα επεξεάζεη ηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξαλ ζην ηέινο Απγνχζηνπ θπβεξλεηηθέο
πεγέο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα κπνξνχζε λα
αλαζεσξήζεη ειαθξψο πξνο ηα θάησ ηηο εθηηκήζεηο
ηνπ γηα κεγέζπλζε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαηά
ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), εμαηηίαο ηεο
επηβξάδπλζεο πνπ θαίλεηαη λα απιψλεηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ην Τπνπξγείν ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα αλαζεσξήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα θξαηηθέο δαπάλεο ζην
πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ, ζηνπο ηνκείο
επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ θαη απνπιεξσκήο δεκνζίνπ
ρξένπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζεσξεί φηη ε πίεζε πνπ αζθείηαη δηεζλψο ζηηο
θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ λα πξνβνχλ ζε κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο σο κέζνλ αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ κε ρακειφηεξα επηηφθηα, κεηψλνληαο ην θφζηνο δαλεηζκνχ
ηεο Αηγχπηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ην βάξνο ηεο απνπιεξσκήο ηφθσλ επί ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
Η Αίγππηνο ελδέρεηαη λα πξνβεί ζε δηεζλή έθδνζε
θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζε ιίξεο
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Απγνχζηνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζθέπηεηαη λα πξνβεί ηειηθά ζε έθδνζε θαη δηάζεζε ζηηο
δηεζλείο αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε ιίξεο, πηζαλφηαηα ζηηο αξρέο ηνπ 2020. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν εμεηάδεη ζηελ παξνχζα θάζε ην αθξηβέο κέγεζνο θαη ην ρξφλν πνπ ζα ιάβεη
ρψξα ε ελ ιφγσ έθδνζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ζπλζεθψλ ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη ηηο δηαθαηλφκελεο
πξνζέζεηο ησλ επελδπηψλ. Οη θπβεξλεηηθέο πεγέο
ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη νη μέλνη επελδπηέο ζα αγνξάζνπλ ηα ελ
ιφγσ αηγππηηαθά νκφινγα ζε δνιιάξηα, ελψ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα ηνπο θαηαβάιεη ηελ αμία θαη ηελ
απφδνζε ησλ νκνιφγσλ ζε ιίξεο, φηαλ απηά σξηκάζνπλ. εκεηψλεηαη φηη ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο
είρε αλαθεξζεί ζε αλάινγε πξφζεζε ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο ήδε ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, σζηφζν
ζηε ζπλέρεηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είρε δηεπθξηλίζεη πσο δελ επξφθεηην λα πξνβεί ζε δηεζλή
έθδνζε νκνιφγσλ ζε ιίξεο, ηνπιάρηζηνλ εληφο ησλ
πξνζερψλ δπν νηθνλνκηθψλ εηψλ. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε επαλεμέηαζε απφ ηελ θπβέξλεζε
ηεο δπλαηφηεηαο δηεζλνχο έθδνζεο νκνιφγσλ ζε ιίξεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεη
ε αηγππηηαθή ιίξα ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο
αγνξάο θαη κε ηελ αλαηίκεζή ηεο έλαληη ησλ ηζρπξψλ
δηεζλψλ λνκηζκάησλ ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
αξθεηψλ κελψλ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ ιακβάλεη ηελ ηειεπηαία δόζε από ην ΓΝΣ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 5/8 ε Κεληξηθή
Σξάπεδα Αηγχπηνπ έιαβε απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ
Σακείν (ΓΝΣ) ηελ έθηε θαη ηειεπηαία δφζε, χςνπο $2
δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηε ρψξα, ζπλνιηθνχ χςνπο $12
δηζ. εκεηψλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εθηακηεχζεηο είραλ μεθηλήζεη ην Ννέκβξην 2016. Ζ εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο
δφζεο έιαβε ρψξα θαηφπηλ ηεο ζεηηθήο πέκπηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απφ θιηκάθην ηνπ
ΓΝΣ ηνλ πεξαζκέλν Μάην θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην
εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ ηνλ Ηνχιην.
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(USAID) ηέζζεξηο ζπκθσλίεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο,
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Αίγππην, κε
θνλδχιηα επηρνξεγήζεσλ χςνπο $59 εθαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελ ιφγσ θνλδχιηα πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ αλαπηπμηαθά έξγα ζηνπο ηνκείο πγείαο, αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο, εκπνξίνπ, επελδχζεσλ, επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, «ε
USAID απνηειεί βαζηθφ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ
εηαίξν ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα πνιιά ρξφληα,
έρνληαο ζπλεηζθέξεη σο ηψξα θνλδχιηα χςνπο $30 δηζ.
ζε αλαπηπμηαθά έξγα ζηε ρψξα». Σαπηφρξνλα, θαηά ηελ
θα Nasr, «ην ζσξεπηηθφ χςνο ησλ ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην έθζαζε ζην ηέινο ηνπ 2018 ην επίπε12 θξηηήξηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο δν ησλ $22 δηζ., ελψ αξθεηέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο
θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζίηηζεο
έρνπλ πξνβεί ζε λέεο άκεζεο επελδχζεηο ζηε ρψξα,
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ αλαθνίλσζε ζην χςνπο πεξίπνπ $1 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηηέινο Ηνπιίνπ ζεηξά 12 θξηηεξίσλ -ππφ κνξθή ηεθκεξί- θνχ έηνπο 2017/18».
σλ δηαβίσζεο- κε ζθνπφ ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ ελαπνκεηλάλησλ ρξε- εκαληηθή αύμεζε ηνπ επηπέδνπ θηώρεηαο ησλ Αηγπζηψλ θαξηψλ ζίηηζεο θαη ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ πηίσλ
ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξν- χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ζην ηέινο Ηνπιίνπ
γξάκκαηνο.
ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS), πνζνζηφ
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα λέα θξηηήξηα, κεηαμχ πιεζίνλ ηνπ 32,5% ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ δηαβηνχάιισλ, δελ ζα δηθαηνχληαη θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζίηη- ζε ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνζεο νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ έλα παηδί θνηηά ζε ζρν- κηθνχ έηνπο 2017/18. Σν πνζνζηφ απηφ εκθαλίδεηαη ζειείν κε κεληαίν θφζηνο δηδάθηξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο καληηθά απμεκέλν έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο
EGP50.000, θαζψο θαη εθείλεο πνπ θαηαβάιινπλ άλσ ηεο CAPMAS, πνπ αλέθεξε πνζνζηφ θηψρεηαο ζην
ησλ EGP100.000 εηεζίσο ζε θφξνπο θαη άλσ ησλ 27,8% ηνπ πιεζπζκνχ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014/15. ηε
EGP200.000 ζε ΦΠΑ. Δπίζεο, ζα απνθιείνληαη εθείλνη λέα έξεπλα ηεο CAPMAS, ην θαηψθιη ηεο θηψρεηαο ηνησλ νπνίσλ ε κεληαία θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκα- πνζεηείηαη ζε κεληαίν εηζφδεκα χςνπο EGP735,7, ήηνη
ηνο ππεξβαίλεη ηα 1.000 KW θαη ν κεληαίνο ινγαξηαζκφο ζε εηήζην εηζφδεκα χςνπο EGP8.827, έλαληη θαησθιίνπ
θηλεηήο ηειεθσλίαο ηηο EGP800. Θα απνθιείνληαη αθφ- ζηηο EGP5.787,9 πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα
κε νη νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα απηνθίλεην θαηα- ηνπ έηνπο 2014/15. Ωο βαζηθή αηηία ηεο πεξαηηέξσ
ζθεπήο κεηά ην έηνο 2014, ή πεξηζζφηεξα απφ ηξία απην- «θησρνπνίεζεο» ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ αλαθέξεθίλεηα ζπλνιηθά. Οκνίσο, νη πνιίηεο εθείλνη πνπ θαηέ- ηαη ε εθαξκνγή «ζθιεξνχ» πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ
ρνπλ εθηάζεηο άλσ ησλ 15 feddans (1 feddan = 4.200 κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ηελ
ηεηξ. κέηξα), νη δεκφζηνη ππάιιεινη κε κεληαίν κηζζφ πεξηθνπή ζεηξάο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη θνηλσληθψλ
αλψηεξν ησλ EGP15 ρηι., θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ θαηέ- επηδνκάησλ θαη ηηο αξθεηά ηζρπξέο πιεζσξηζηηθέο πηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ζα παχζνπλ λα ζεηο, πνπ «ππέζθαςαλ» ηα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα ησλ
επσθεινχληαη θξαηηθψλ επηδνκάησλ ζίηηζεο. χκθσλα πνιηηψλ. Φησρφηεξε αηγππηηαθή πεξηθέξεηα ραξαθηεξίκε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πινπνίεζε ηεο ηέηαξηεο ζηεθε ην Assiut, κε άλσ ηνπ 66% ηνπ πιεζπζκνχ λα δεη
θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ησλ θξαηηθψλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο πεξηθέεπηδνηήζεσλ ζίηηζεο θαη ν απνθιεηζκφο πξφζζεησλ θα- ξεηεο Sohag, Minya θαη Qena. Ωο πινπζηφηεξε αηγππηηαηεγνξηψλ πξψελ δηθαηνχρσλ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί θή πεξηθέξεηα ραξαθηεξίζηεθε ην Πνξη αΐλη, αθνινπζην ηέινο Απγνχζηνπ. χκθσλα εμάιινπ κε αλαθνίλσ- ζνχκελε απφ ηηο Gharbia θαη Γακηέηηε.
ζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ, απφ ην ηέινο Απγνχζηνπ ζα παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη θάξηεο ζίηηζεο πνπ Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εγθξίλεη λέεο ηξνπνπνηήζεηο
έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ησλ ηξίησλ παηδηψλ ησλ αηγπ- ζηνλ επελδπηηθό λόκν ηνπ 2017
πηηαθψλ νηθνγελεηψλ, δεδνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο απφ- ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θχθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα κελ παξέρεη πιένλ επηδνηή- ξσζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήγε πξφζθαηα ζηνλ επελζεηο ζίηηζεο ζε «πιενλάδνληα» κέιε νηθνγελεηψλ, δεια- δπηηθφ λφκν ηνπ 2017 (Ν. 72/2017) ε θπβέξλεζε, Οη
δή πέξαλ ηνπ 4νπ κέινπο.
ηξνπνπνηήζεηο ηεο επελδπηηθήο λνκνζεζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ζηηο 30/7. Οη ελ ιφγσ ηξνΤπνγξαθή 4 ζπκθσληώλ ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ πνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ θπξίσο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνUSAID
γήο ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε λνΌπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ν εγρψξηνο νηθν- κνζεζία ηνπ 2017 ζε πθηζηάκελα επελδπηηθά projects κε
λνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέγξαςε κε ζθνπφ ηελ επέθηαζή ηνπο, δηα ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ
ηελ ακεξηθαληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
θαη παγίσλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσ-
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γήο απφ απηά. Δπίζεο, νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο απινπνηνχλ παξαγσγήο θαη ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ.
νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεηψλνπλ ζεηξά χκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ βηνκεραληθψλ
ηειψλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ.
παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο έθζαζε κάιηζηα ζην αλψηαην
ζεκείν ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 20 κελψλ.
Ο GAFI πξνζθέξεη 107 λέα επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ
θιάδν εμνξύμεσλ / κεηαιινπξγίαο
πλέληεπμε ηνπ Ρώζνπ Αλαπιεξσηή ΤΠΔΞ γηα ηηο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απγνχ- δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο
ζηνπ, ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ ε ζπλέληεπμή πνπ παξαρψξεζε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ
(GAFI) ελέθξηλε θαη πξνζθέξεη ζε επελδπηέο ζπλνιηθά ζηελ αηγππηηαθή θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Al-Ahram, ν
107 projects πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ θαη κε- Αλαπιεξσηήο ΤΠΔΞ ηεο Ρσζίαο θ. Bogdanov αλαθέξηαιινπξγίαο, ζηελ επελδπηηθή δψλε ηεο πφιεο Mit ζεθε θαη’ αξράο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο
Ghamr, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Dakahlia. χκθσλα κε ηα ππξεληθήο κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ελ ιφγσ επελδπηηθά projects Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη
εθηηκάηαη πσο ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 2.000 λέεο ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία πξνρσξά νκαιά θαη κε απνηειεζέζεηο εξγαζίαο. Όπσο έρεη δειψζεη ε αξκφδηα Τπνπξ- ζκαηηθφ ηξφπν, ελψ αλακέλεηαη ζχληνκα λα ηεζεί ν ζεκέγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, 13 ιηνο ιίζνο θαη λα μεθηλήζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεπελδπηηθέο δψλεο βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ζηελ Αί- εο, εληφο ηνπ 2020. Θπκίδνπκε φηη ην έξγν ηεο ππξεληθήο
γππην, 7 εμ απηψλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα θαη επνπηεία ηνπ κνλάδαο ζηελ Dabaa πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ν ξσζηθφο
GAFI, ελψ 6 αθφκε αλαπηχζζνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ θξαηηθφο φκηινο Rosatom. Ο Ρψζνο ΑΝΤΠΔΞ ηφληζε
ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ επελδπηηθψλ εμάιινπ ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν θπβεξλήζεδσλψλ αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη πεξίπνπ 208.000 λέεο σλ φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθείκελεο ζπλφζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνζειθχζεη λέα επελδπηηθά θε- δνπ θνξπθήο Ρσζίαο-Αθξηθήο, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ
θάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ EGP78 δηζ. (πεξίπνπ $4,7 δηζ. παξαζαιάζζηα ξσζηθή πφιε ηνπ Sochi ζηηο 24/10 θαη ηεο
κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).
νπνίαο ζα ζπκπξνεδξεχζνπλ ν Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο, θ.
Putin, θαη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, θ. Al Sisi, ν νπνίνο
Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο ππνγξάθεη λέν λόκν γηα ηηο θέηνο εγείηαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Ζ ζχλνδνο ζθνεξγαηηθέο ελώζεηο
πφ ηεο ζα έρεη ηελ ελίζρπζε θαη εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ν νηθνλνκηθφο Σχ- ηεο Ρσζίαο κε ηα αθξηθαληθά θξάηε θαη αλακέλεηαη λα
πνο, ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi ππέγξαςε ην λφκν ππ’ αξηζ. ζπγθεληξψζεη ηηο ζπκκεηνρέο ηφζν εγεηψλ ρσξψλ ηεο
142/2019, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί αξθεηέο δηαηάμεηο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, φζν θαη επηθεθαιήο δηεζλψλ πεξηπξνεγνχκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 213/2017) ζρεηηθά κε ηελ θεξεηαθψλ νξγαληζκψλ. εκεηψλεηαη φηη, ζην πιαίζην
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ. ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο, έρεη πξνγξακκαηηζηεί επίζεο ξσΌπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν λένο λφ- ζν-αθξηθαληθφ νηθνλνκηθφ θφξνπκ γηα ηηο 23/10, ην νκνο δίδεη ην δηθαίσκα ζηνπο εξγάηεο λα ζρεκαηίδνπλ πνίν ζα εγθαηληάζνπλ νη Πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο
εξγαηηθέο ελψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηέο Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ θπβεξλεηηθψλ
κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 άηνκα. Ζ Γεληθή Έλσζε Δξγα- θαη επηρεηξεκαηηθψλ παξαγφλησλ απφ ηε Ρσζία θαη ηηο
ηψλ (General Trade Union of Workers) ζα πξέπεη λα πε- αθξηθαληθέο ρψξεο.
ξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 10 θιαδηθέο επηηξνπέο, εθάζηε Ο Ρψζνο ΑΝΤΠΔΞ επηζήκαλε επίζεο ηελ αγαζηή ζπλεξησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 15 γαζία ησλ δχν πιεπξψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία
εξγαδφκελνπο – εθπξνζψπνπο σο κέιε. Ζ Αηγππηηαθή ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΑλαΟκνζπνλδία Δξγαηηθψλ Δλψζεσλ (ETUF) απαηηείηαη λα ηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο
ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 7 Γεληθέο Δλψζεηο Δξγαηψλ, Γηψξπγαο νπέδ, θαζψο θαη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεπνη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ 150.000 εξγαδφκελνπο σο ζέξσλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξακέιε. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ζεηξά πξνζηί- ζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο (Ρσζία, Λεπθνξσζία,
κσλ γηα παξαβάζεηο απφ πιεπξάο ησλ επηθεθαιήο ησλ Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ). Ο θ. Bogdanov,
εξγαηηθψλ ελψζεσλ ηεο ρψξαο.
αλαθεξφκελνο ζην δήηεκα ηεο επαλέλαξμεο ξσζηθψλ
πηήζεσλ charter πξνο αηγππηηαθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηε άλνδν ηνλ Ινύιην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ην- ζκνχο, επηζήκαλε φηη «θαηαγξάθεηαη πξφνδνο ζηηο ζρεηηκέαο ηεο νηθνλνκίαο
θέο δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, ελψ ζχληνκα ζα πξέπεη
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιά- λα αλακέλεηαη λα ππάξμεη θαη ηειηθή ζπκθσλία».
δν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπ- Νέα έθζεζε ηεο Morgan Stanley εθζεηάδεη ηηο νηθνλνζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηε- κηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αίγππην
ξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγπ- Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο ππηηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ είρε παξνπζηάζεη ην Μάην θαη λεξγαζίαο έδσζε ζηα κέζα Απγνχζηνπ ηδηαίηεξε δεκνηνλ Ηνχλην 2019 πηψζε, ηνλ Ηνχιην επαλήιζε ζε αλνδηθή ζηφηεηα ζε πξφζθαηε έθζεζε ηεο ακεξηθαληθήο επελδπηηηξνρηά. πγθεθξηκέλα, ηνλ Ηνχιην ν σο άλσ δείθηεο αλέ- θήο ηξάπεδαο Morgan Stanley, ε νπνία επηζήκαλε φηη ε
βεθε ζηηο 50,3 κνλάδεο, επαλεξρφκελνο ζε επίπεδν άλσ Αίγππηνο παξνπζηάδεη ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο κεηαμχ
ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ ησλ αλαδπνκέλσλ αγνξψλ, απνηειψληαο ππφδεηγκα σο
χθεζε, έλαληη 49,2 κνλάδσλ ηνλ Ηνχλην θαη 48,2 κνλά- πξνο ηελ πινπνίεζε καδηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίδσλ ην Μάην, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ειαθξάο αχμεζεο ηεο ζεσλ, απφ ην έηνο 2016. Καηά ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα, ε
Αίγππηνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα επελδπηηθφ πεξηβάιινλ
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θηιηθφ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ελψ ε θπβέξλεζε
πέηπρε λα κεηψζεη δξαζηηθά ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
θαη ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη θαηαβάιιεη ζχληνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα πεηχρεη ην κέγηζην βαζκφ ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Καηά ηε Morgan Stanley, ε απειεπζέξσζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο ην Ννέκβξην 2016
επέθεξε ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηηο εμαγσγέο φζν θαη
ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο. Ζ επελδπηηθή ηξάπεδα επηζήκαλε επίζεο φηη ε Αίγππηνο έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζειθχζεη αμηφινγεο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο
ηξνθίκσλ, θαζψο θαη φηη αξθεηνί ακεξηθαληθνί φκηινη
πςειήο ηερλνινγίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ αηγππηηαθή
αγνξά, κε πξννπηηθέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ
ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ έθζεζε αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη γηα επελδχζεηο ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ
έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, φπσο ε αλαβάζκηζε
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε θαηαζθεπή λέσλ πφιεσλ. Σέινο, ε Morgan Stanley αλαθέξζεθε ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ελψ εμέθξαζε
αηζηνδνμία γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο αηγππηηαθήο
νηθνλνκίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
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Μηαλκάξ, Βηεηλάκ θαη Σαλδαλία. χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ
ακεξηθαληθνχ παλεπηζηεκίνπ, νη ζεηηθέο αλαπηπμηαθέο
πξννπηηθέο ηεο Αηγχπηνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ
θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ζην βαζκφ πνπ ε ρψξα ζα ζπλερίζεη λα δηαθνξνπνηεί ηελ παξαγσγηθή ηεο βάζε.

Τπ. Οηθνλνκηθώλ: «ε Αίγππηνο ζα επηβάιεη θνξνιόγεζε online δηαθεκίζεσλ»
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ.
Maait αλαθνίλσζε, ζην πιαίζην ζπλάληεζεο πνπ είρε κε
θιηκάθην ζηειερψλ ηνπ νκίινπ Facebook ζηηο 20/8, φηη
«ην Τπνπξγείν βξίζθεηαη θνληά ζηελ νξηζηηθνπνίεζε
λνκνζρεδίνπ γηα ηελ επηβνιή θνξνινγίαο ζε δηαθεκίζεηο
ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο
νη νπνίεο παξέρνληαη απφ online δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο». Ο θ. Maait δήισζε επίζεο φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηδηψθεη λα αληιήζεη ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία θαη
δηεζλή εκπεηξία ηνπ νκίινπ Facebook, ελψ δηαβεβαίσζε
φηη, «αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί ην λνκνζρέδην, ζα ππνβιεζεί
ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νκίινπ Facebook, πξνο ζρνιηαζκφ θαη πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπ». Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δηεπθξίληζε φηη «ε λέα ελ ιφγσ λνκνζεζία επηρεηξεί λα εθζπγρξνλίζεη ην αηγππηηαθφ θνξνινγηθφ πιαίζην κε βάζε ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ επίζεο εληάζζεηαη ζην
Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 7,5% θαηά ην 2ν ηξίκελν 2019 πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα ελζσκαηψχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αη- ζεη ηελ παξάιιειε νηθνλνκία, ζην επίζεκν νηθνλνκηθφ
γππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ».
αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κεηψζεθε ζην 7,5%, έλαληη 8,1% θαηά ην Αύμεζε ησλ θξαηηθώλ αλαπηπμηαθώλ θνλδπιίσλ γηα
ακέζσο πξνεγνχκελν πξψην ηξίκελν, θαη 9,9% θαηά ην ηελ Άλσ Αίγππην θαη ην ηλά ην έηνο 2019/20
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018. χκθσλα κε ζρεηηθή αλα- χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Τπνπξγνχ Πξνθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο αλεξγί- γξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
αο ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2018 αλήιζε ζε 9,9%, ελψ ε έρεη απμήζεη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ηα θνλδχπξννδεπηηθή κείσζή ηνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηα κε- ιηα πνπ δηαζέηεη γηα πινπνίεζε επελδπηηθψλ / αλαπηπμηαγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πινπνηνχληαη αλά ηελ επη- θψλ έξγσλ ηφζν ζηελ Άλσ Αίγππην, φζν θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά, ηα νπνία ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζε
θξάηεηα ηεο ρψξαο.
EGP36,4 δηζ. ($2,21 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Πην
Θεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard γηα ζπγθεθξηκέλα, ηα θνλδχιηα πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα έξγα
ζηελ Άλσ Αίγππην εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 22%,
ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο πξνέβαιε αξθεηά ε- θαηέρνπλ ην «κεξίδην ηνπ ιένληνο» επί ηνπ ζπλνιηθνχ
θηεηακέλα ζηηο 20/8 πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηνπ θέληξνπ πνζνχ ησλ θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
γηα ηε δηεζλή αλάπηπμε ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard θαη αλέξρνληαη ζε EGP31,2 δηζ. ($1,89 δηζ.), εθ ησλ ν(Harvard Center for International Development), ζχκθσ- πνίσλ πεξίπνπ ην ήκηζπ (EGP15,7 δηζ.) ζα θαηεπζπλζεί
λα κε ηηο νπνίεο ε Αίγππηνο ζα απνηειέζεη ηελ ηαρχηεξα ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηνπ λφηνπ (Αζνπάλ, Sohag,
αλαπηπζζφκελε ρψξα -ζε παγθφζκην επίπεδν- επηηπγρά- Qena, Δξπζξά Θάιαζζα, Λνχμνξ). Δπηπιένλ, κεξίδηα ηεο
λνληαο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο έσο ην έηνο 2027. ηάμεσο ηνπ 25,6% θαη ηνπ 24,2% ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίπγθεθξηκέλα, ην Harvard Center for International De- σλ πξνο ηελ Άλσ Αίγππην ζα δηνρεηεπζνχλ ζηηο βφξεηεο
velopment πξνβιέπεη φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα αλα- θαη θεληξηθέο πεξηνρέο απηήο, αληίζηνηρα.
πηχζζεηαη κε ξπζκφ 6,8% εηεζίσο έσο ην έηνο 2027, ε- Σα θξαηηθά αλαπηπμηαθά θνλδχιηα πξνο ηε ρεξζφλεζν
λψ, ζε αληίζηνηρε πεξζηλή ηνπ εθηίκεζε γηα ηηο παγθφ- ηλά εκθαλίδνληαη επίζεο απμεκέλα θαηά 75% ην νηθνζκηεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο έσο ην έηνο 2026, ηελ λνκηθφ έηνο 2019/20 θαη αλέξρνληαη ζε EGP5,23 δηζ.
ηνπνζεηνχζε ζηελ ηξίηε ζέζε, κε κέζνπο εηήζηνπο ξπζ- ($317 εθαη.), κε θεληξηθφ ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
κνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6,63%, πίζσ απφ ηηο Ηλ- πεξηνρήο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο
δία (κε 7,89%) θαη Οπγθάληα (7,46%). ηε θεηηλή θαηά- ζηε ρεξζφλεζν. χκθσλα κε ηελ θα El-Saeed, ην χςνο
ηαμε ηνπ Harvard Center for International Development, ησλ θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ θνλδπιίσλ γηα ην ηλά ην
κεηαμχ ησλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ έσο έηνο 2018/19 είρε αλέιζεη ζε EGP2,986 δηζ. Απφ ηα εην έηνο 2027 πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη Οπγθάληα, Κίλα, πελδπηηθά θνλδχιηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο,
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ζην Βφξεην ηλά –φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη έλνπιεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο- ζα θαηεπζπλζνχλ θνλδχιηα χςνπο
EGP2,85 δηζ., ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, χδξεπζεο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, άξδεπζεο, κεηαθνξψλ, θαηαζθεπήο
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαηαζθεπψλ ππνδνκψλ θαη πινπνίεζεο έξγσλ αλάπηπμεο γαηψλ γηα νηθηζηηθέο θαη άιιεο
ρξήζεηο. Σν Νφηην ηλά ζα ιάβεη θξαηηθά επελδπηηθά
θνλδχιηα χςνπο EGP2,38 δηζ., πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ
ζηνπο ηνκείο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, άξδεπζεο, κεηαθνξψλ, εθπαίδεπζεο θαη άιισλ θιάδσλ ππεξεζηψλ.
Παξνπζία Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζηε ζύλνδν θνξπθήο
ηνπ G7
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο
Απγνχζηνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ, θ.
Al Sisi, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Αθξηθαληθήο
Έλσζεο, ζηελ 45ε ζχλνδν θνξπθήο ηεο νκάδαο ησλ κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε (G7) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πφιε Biarritz ηεο Γαιιίαο ην ηξηήκεξν 24-26/8.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξεο αλαθνξέο έγηλαλ θαη’ αξράο ζηε ζπλάληεζε ηνπ θ. Al Sisi κε ηε Γεξκαλίδα Καγθειάξην θα Merkel θαη ζηελ έκθαζε πνπ έδσζε ε ηειεπηαία ζηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ
νηθνλνκηθφ θαη ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, ηνλίδνληαο κάιηζηα
φηη «ε Αίγππηνο απνηειεί εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο ζηε Μ. Αλαηνιή». Όπσο αλέθεξαλ ηα
αηγππηηαθά κέζα ελεκέξσζεο, ν θ. Al Sisi είρε δηκεξείο
ζπλαληήζεηο, ζην πεξηζψξην ηεο ζπλφδνπ, κεηαμχ άιισλ
κε ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν θ. Trump, ηνλ Πξφεδξν ηεο
Γαιιίαο θ. Macron θαη ην Βξεηαλφ Π/Θ θ. Johnson, κε
αξθεηά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ λα αθνξνχλ
ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία ησλ
αλσηέξσ ρσξψλ ηφζν κε ηελ Αίγππην, φζν θαη ζπλνιηθά
κε ηελ Αθξηθή.
Δπίζεο, αλαθνξά έγηλε ζηελ νκηιία πνπ απεχζπλε ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi ζε εηδηθή ζεκαηηθή δηάζθεςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρσξψλ G7 θαη Αθξηθήο, ζηελ νπνία ηφληζε ηελ
αλάγθε νπζηαζηηθνχ δηεζλνχο δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ
ππέξβαζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη
ε αθξηθαληθή ήπεηξνο, ζπγθεθξηκέλα ππεξπιεζπζκνχ,
νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ, θαζψο
θαη ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ
ζηελ ήπεηξν. Ο θ. Al Sisi είρε εμάιινπ, ζην πεξηζψξην
ηεο ζπλφδνπ ησλ ρσξψλ G7, ζπλαληήζεηο κε ηνπο επηθεθαιήο ζεηξάο αθξηθαληθψλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο επί ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε
εμάιινπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζηελ επίζεκε αλαθνίλσζε απφ ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πξνζθάησο πηνζεηεζείζα δηεζλή πξσηνβνπιία
“Metz Charter” γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ηφληζε «ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο αξρήο
ηεο απφ θνηλνχ, αιιά δηαθνξνπνηεκέλεο αλάινγα κε ην
βαζκφ ππεπζπλφηεηαο εθάζηεο ρψξαο, θαηαλνκήο ησλ
νηθνλνκηθψλ βαξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο».
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ε EGP89 δηζ. αλέξρνληαη νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα
επηδνηήζεηο ηηκώλ βαζηθώλ αγαζώλ ην 2019/20
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ
ζπκβνπιίνπ, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο ηηκψλ
βαζηθψλ αγαζψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) αλέξρνληαη ζε
EGP89 δηζ., απμεκέλεο ειαθξψο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ
ηνπ έηνπο 2018/19 (EGP86,2 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ
ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο ηηκψλ βαζηθψλ αγαζψλ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ζίηηζεο είραλ πξνεγνπκέλσο αλέιζεη ζε EGP39,4 δηζ.
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014/15, ζε EGP42,7 δηζ. ην έηνο
2015/16, ζε EGP47,5 δηζ. ην έηνο 2016/17 θαη ζε
EGP80,5 δηζ. ην έηνο 2017/18. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ππάξρνπλ αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα 89 λέα
θξαηηθά γξαθεία πνπ πσινχλ επηδνηνχκελα βαζηθά αγαζά, ελψ ζε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ
βξίζθνληαη αθφκε 535 ηέηνηα γξαθεία. Καηά ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζηελ παξνχζα θάζε πνζνζηφ 88,5% ησλ
θησρψλ αηγππηηαθψλ λνηθνθπξηψλ θαιχπηεηαη απφ ην λέν
εζληθφ ζχζηεκα επηδνηήζεσλ ζίηηζεο, ην νπνίν ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα εμνξζνινγήζεη ψζηε λα
κελ επσθεινχληαη πιένλ απφ επηδνηήζεηο θνηλσληθά
ζηξψκαηα κεζαίνπ πξνο αλψηεξνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ.
Αύμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ εκβαζκάησλ ην Μάην
2019
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην χςνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά
42,8% ζε κεληαία βάζε ην Μάην 2019, αλεξρφκελν ζε $3
δηζ., έλαληη $2,1 δηζ. ηνλ Απξίιην. ε εηήζηα βάζε, ην
Μάην 2019 ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα
παξνπζηάζηεθαλ απμεκέλα θαηά $390,1 εθαη. έλαληη ηνπ
Μαΐνπ 2018, νπφηε είραλ αλέιζεη ζε $2,6 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα έρνπλ εκθαλίζεη
αλνδηθή πνξεία απφ ην Ννέκβξην 2016, νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο θαη ζπλαθνινχζσο εμαιείθζεθε ε παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, θζάλνληαο
ην έηνο 2018 ην επίπεδν ησλ $25,5 δηζ.
πκκεηνρή Αηγύπηνπ ζηε δηάζθεςε θνξπθήο Ιαπσλίαο-αθξηθαληθώλ θξαηώλ
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο
Απγνχζηνπ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi –κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ θαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο
- ζηην έβδομη διεθνή διάζκευη κορσθής ηοσ Τόκσο για
ηελ αλάπηπμε ζηελ Αθξηθή (Tokyo International Conference on African Development - TICAD), ε νπνία έιαβε
ρψξα θαηά ην δηάζηεκα 28-30/8. Ζ ελ ιφγσ δηάζθεςε
έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ αθξηθαληθψλ
θξαηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Ηαπσλίαο
ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ.
To θεληξηθφ ζέκα ηεο θεηηλήο δηάζθεςεο –ε νπνία έιαβε
ρψξα ζηελ Yokohama- είρε ηίηιν “Advancing Africa’s
Development through People, Technology and Innovation”.
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Μηιψληαο ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία ηεο δηάζθεςεο, ν
Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θάιεζε ζε ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Αθξηθήο κε ηελ
Ηαπσλία, θαιψληαο ηνλ ηαπσληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
λα εθκεηαιιεπζεί ηνπο πνηθίινπο πινπηνπαξαγσγηθνχο
πφξνπο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε
έκθαζε ζε επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο. Ο θ. Al Sisi θάιεζε ην δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θαζψο θαη ηνπο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο λα εληζρχζνπλ ηνλ
ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία
πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Αθξηθή, παξέρνληαο ρξεκαηνδνηήζεηο, αιιά θαη εγγπήζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε παξαγσγηθψλ θαη ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ζηελ ήπεηξν, θαζψο
θαη γηα ηε κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ
θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο ηεο δηάζθεςεο, ε
Αίγππηνο, ε Ηαπσλία θαη ηα ινηπά κεηέρνληα αθξηθαληθά
θξάηε ζπλππέγξαςαλ θνηλή δήισζε κε ζθνπφ ηε δηνρέηεπζε ηαπσληθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ηεο ηάμεσο
ησλ $20 δηζ. ζηελ Αθξηθή, εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, ζε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ζε ρξεκαηνδνηήζεηο επελδχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ζε
ζηήξημε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αθξηθαληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο.
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο Al Sisi
ζπλαληήζεθε, ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο, κε ηνλ Ηάπσλα Π/Θ θ./ Abe, ν νπνίνο ηνπ επηβεβαίσζε ηε ζεκαζία
πνπ απνδίδεη ε ρψξα ηνπ ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ
Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ελψ παξάιιεια επηθξφηεζε ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηεο Αηγχπηνπ
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο. Οη δχν εγέηεο
ζπδήηεζαλ ζεηξά δεηεκάησλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, κε
έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, ηερλνινγίαο, ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ, θαη, θπζηθά, ζην ππφ νινθιήξσζε λέν αξραηνινγηθφ κνπζείν ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian Museum”),
βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ είλαη
ε ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (JICA).
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο θ. Al
Sisi ζπλαληήζεθε, ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο ζηελ
Yokohama, κε επηθεθαιήο κεγάισλ ηαπσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη φκηινη Mitsubishi
θαη Marubeni, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ηεο
επελδπηηθήο ηνπο παξνπζίαο ζηελ Αίγππην, κε έκθαζε
ζηηο λέεο επελδχζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ,
ζε έξγα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, αιιά θαη ζε ππνδνκέο
ιηκέλσλ, βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη θέληξσλ logistics. Ο
Πξφεδξνο Al Sisi ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ επηθεθαιήο
ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
(JICA), θ. Kitaoka, κε αληηθείκελν ηελ εμειηζζφκελε
εκπινθή ηεο JICA ζε αλαπηπμηαθά έξγα ζηνπο θιάδνπο
εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
ζηελ Αίγππην.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν Τπνπξγφο
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θ. Nassar, ζπκκεηείρε, επηθεθαιήο πεξίπνπ 50 κεγάισλ αηγππηηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ, ζην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ πνπ δηνξγαλψζεθε ζηηο 27/8, κία εκέξα πξηλ ηε δηάζθεςε ζπλεξγαζίαο Ηαπσλίαο-Αθξηθήο. ηελ έλαξμε ηνπ θφξνπκ παξέ-
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ζηε θαη ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr. Όπσο θαηέγξαςαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ,
ν Αηγχπηηνο αληηπξφεδξνο ηνπ κηθηνχ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θ. Abul-Enein, θάιεζε ηνπο Ηάπσλεο επελδπηέο λα εγθαζηδξχζνπλ ηαπσληθή βηνκεραληθή
δψλε εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ.
εκεηψλεηαη φηη ε ηαπσληθή θπβέξλεζε δηνξγάλσζε ζηηο
29/8, παξάιιεια κε ηε δηάζθεςε, ηαπσλν-αθξηθαληθφ
επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ δεζκψλ ηεο Ηαπσλίαο κε
ηελ Αθξηθή.
χκθσλα εμάιινπ κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα,
ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο ηεο Yokohama ππεγξάθε
ζπκθσλία ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Elsewedy
Electric κε ηνλ ηαπσληθφ θνινζζφ Toyota Tsusho Corporation γηα ηελ θαηαζθεπή δχν ειηαθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ κε θσηνβνιηατθά ζηε Εάκπηα, ζπλδπαζκέλεο παξαγσγηθήο ηζρχνο 50 MW. Σέινο, ε Αηγχπηηα
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr
ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε κεγαιχηεξε ηαπσληθή ηξάπεδα, Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Bank
(MUFG) κε ζθνπφ «ηελ ελζάξξπλζε ησλ επελδπηηθψλ
ξνψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ», κε βάζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ.
Ο GAFI εγθξίλεη λέεο απμήζεηο ζηα ηέιε ρξήζεο γεο
ζε ειεύζεξεο δώλεο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ελέθξηλε λέεο απμήζεηο ζηα ηέιε
ρξήζεο γεο ζε ειεχζεξεο δψλεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ, κε εμαίξεζε ηε δψλε ηνπ Κεθη, ζηελ Άλσ
Αίγππην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηέιε κεηά ηηο λέεο απμήζεηο αλέξρνληαη ζε $5 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ, ζε $9 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε ρξήζεσλ απνζεθεπηηθψλ θαη εθνδηαζκνχ, ζε $18 αλά ηεηξ. κέηξν
γηα γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ
νρεκάησλ θαη ζε $28 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη απμήζεηο
θάιπςαλ επίζεο θελνχο ρψξνπο (ρσξίο εγθαηαζηάζεηο)
εληφο ησλ ειεπζέξσλ δσλψλ, επί ησλ νπνίσλ έρνπλ πξφζθαηα εθηειεζηεί έξγα βειηίσζεο / δηακφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, ηα λέα ηέιε γηα ηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο αλέξρνληαη ζε $7 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ, ζε $11 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε ρξήζεσλ απνζεθεπηηθψλ θαη εθνδηαζκνχ, ζε $20 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ
θαη ζε $30 αλά ηεηξ. κέηξν γηα γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ.

ΑΤΓΟΤΣΟ

2019

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηά 11,85% απμήζεθε ηνλ Ινύλην 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 Ηνπλίνπ 2019 θαηά 11,85% ζε εηήζηα
βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,864 ηξηζ. (πεξίπνπ $234
δηζ.), έλαληη EGP 3,797 ηξηζ. ην Μάην. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο
ρξήκαηνο έβαηλε κεηνχκελνο απφ ην ηέινο ηνπ 2018, πέθηνληαο απφ ην 13,3% ην Γεθέκβξην, ζην 11,95% ηνλ
Ηαλνπάξην, ζην 11,55% ην Φεβξνπάξην, ζην 11,38% ην
Μάξηην θαη ζην 11,33% ηνλ Απξίιην 2019, αληίζηνηρα.
Απφ ην Μάην σζηφζν, ν ελ ιφγσ ξπζκφο αχμεζεο επαλέθακςε, αλεξρφκελνο ζε 11,65%.
Δπηηπρεκέλε ε εηζαγσγή (IPO) ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθόξκαο πιεξσκώλ Fawry ζην Υξεκαηηζηήξην
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξψηε
θεηηλή εηζαγσγή εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ
–θαη ε πξψηε πνπ ιακβάλεη ρψξα απφ ηνλ πεξαζκέλν
Οθηψβξην- ζπγθεθξηκέλα ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ
πιεξσκψλ Fawry, έιαβε ρψξα κε επηηπρία θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ λα ηπγράλνπλ
δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην απφ ηηο 8/8. Καηά
ηα δεκνζηεχκαηα, ε Fawry δηέζεζε ζην Υξεκαηηζηήξην
ην 36% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, αμίαο EGP1,6 δηζ.
ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη
ε ηδησηηθή πξνζθνξά κεηνρψλ –πνπ απνηέιεζε ην 10%
ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηίηισλ- ππεξθαιχθζεθε θαηά
ζρεδφλ 16 θνξέο απφ ηε δήηεζε. ην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο πξνζθνξάο κεηνρψλ ηεο Fawry, δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 69,3 εθαη. κεηνρέο θπξίσο ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο,
ζε ηηκή EGP6,46 αλά κεηνρή, ε νπνία πξφθεηηαη λα είλαη
ε ηηκή ζηελ νπνία ζα μεθηλήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο
κεηνρήο ηεο Fawry ζην Υξεκαηηζηήξην. Όπσο αλέθεξε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξνζθνξά ηίηισλ ηεο αλσηέξσ
πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ζε κηθξνεπελδπηέο –πνπ απνηέιεζε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο
ηίηισλ- ππεξθαιχθζεθε απφ ηελ πξνζθνξά θαηά 30
θνξέο. Δπηπιένλ, ε Fawry δηέζεζε κεξίδην 21,2% ησλ
κεηνρψλ ηεο ζε ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο (θξαηηθέο ηξάπεδεο National Bank of Egypt θαη Banque Misr, επελδπηηθφο φκηινο Actis) ζε πξνζπκθσλεκέλε ζπλαιιαγή.
χκθσλα κε ρξεκαηηζηεξηαθνχο αλαιπηέο, ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή ηεο πιαηθφξκαο Fawry απνηειεί
«πξνπνκπφ» γηα πξφζζεηεο επηθείκελεο εηζαγσγέο εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζρεδηαδφκελσλ IPOs επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
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ηνπ 2018, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο αηγππηηαθήο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial
Regulatory Authority – FRA), θ. Omran. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ θαηεπζχλζεθε πξνο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (61,47%), ελψ αθνινχζεζαλ νη
ηνκείο ππεξεζηψλ (κεξίδην 17,09%), γεσξγίαο (κεξίδην
14,16%) θαη κεηαπνίεζεο (κεξίδην 7,28%).
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ ελεξγνπνίεζε λέν επηηόθην αλαθνξάο
ηηο 8/8, ιίγεο εκέξεο πξηλ ηηο κνπζνπικαληθέο αξγίεο
ηνπ κεγάινπ Μπατξακηνχ (Eid El Adha), ε Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε ην ιαλζάξηζκα ελφο λένπ επηηνθίνπ αλαθνξάο, ππφ ηε δηαθξηηηθή
επσλπκία “Cairo Overnight Index Average” (CONIA),
ην νπνίν αληαλαθιά ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ ζηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ρσξίο λα πεξηιακβάλεη πξνζαχμεζε ιφγσ θηλδχλνπ, εμαηηίαο ηεο πνιχ κηθξήο πεξηφδνπ
ηνπ αλαθνξάο (“overnight”). Σν λέν επηηφθην αλαθνξάο
αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί θαη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηνλ
πξνζερή Οθηψβξην. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο CBE, «ε ελεξγνπνίεζε επηηνθίνπ αλαθνξάο άλεπ
θηλδχλνπ αλακέλεηαη λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο θαη βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηε δηεζλή
ηάζε δεκηνπξγίαο αλάινγσλ επηηνθίσλ».

ε EGP1,97 ηξηζ. ηα θξαηηθά νκόινγα θαη έληνλα
γξακκάηηα εηο ρείξαο επελδπηώλ
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εγρσξίσο
εθδνζέλησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη νκνιφγσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ αλέξρεηαη –
ζην ηέινο Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο- ζε EGP1,97 ηξηζ.,
εθ ησλ νπνίσλ EGP1,203 ηξηζ. αθνξά έληνθα γξακκάηηα
θαη EGP766,36 δηζ. νκφινγα. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, νη κεγαιχηεξνη επελδπηέο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα είλαη νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, νη
πεξίνδνη σξίκαλζεο ησλ πξνο εμφθιεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ θζάλνπλ
έσο ηνλ Αχγνπζην 2020, ελψ νη αληίζηνηρεο ησλ νκνιφγσλ θζάλνπλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην Μάην 2029.
Καηά ην Τπνπξγείν, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ εηο ρείξαο επελδπηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 11,4% θαη 18,75%, κε κέζε απφδνζε 15,085%. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γλσζηνπνίεζε φηη ε
ζπλνιηθή αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε δνιιάξηα θαη επξψ θαη δηαηεζεί ζε επελδπηέο κέζσ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ αλέξρεηαη ζε $23,21 δηζ. θαη €4 δηζ., αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθδψζεη, έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ, έληνθα
γξακκάηηα θαη νκφινγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP522 δηζ.
Αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κηθξνρξεκαηνδνηήζε- ($31,5 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).
σλ ην 2ν ηξίκελν 2019
Σν ζσξεπηηθφ χςνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ
Αίγππην ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία ζηε δηάξθεηα
ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε αχμεζε
θαηά 41,5% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ,
θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP13,79 δηζ. (πεξίπνπ
$546,2 εθαη.), έλαληη EGP9,74 δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ
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Κέξδε ύςνπο EGP14,941 δηζ. από 9 ηδησηηθέο ηξάπεδεο ην α΄ εμάκελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελλέα ηδησηηθά ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην θαηέγξαςαλ
θαζαξά θέξδε ζπλνιηθνχ χςνπο EGP14,941 δηζ. Μεηαμχ απηψλ, ηα πςειφηεξα θέξδε πξαγκαηνπνίεζε ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, Commercial International Bank (CIB) κε θαζαξά θέξδε EGP5,355 δηζ.,
αθνινπζνχκελε απφ ηηο QNB Alahli κε EGP4,217 δηζ.,
Faisal Islamic Bank Egypt κε EGP1,376 δηζ., Credit
Agricole Egypt κε 1,3 δηζ. θαη Housing & Development
Bank (HDB) κε EGP1,07 δηζ. Οη ινηπέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαζαξά θέξδε θαηά ην πξψην
εμάκελν 2019 ήηαλ νη Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)
– Egypt, Al Baraka – Egypt, Suez Canal Bank θαη Union
National Bank (UNB) – Egypt.
Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε επξώ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ
ηηο 19/8 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε
ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επξψ, δηάξθεηαο
ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο €610 εθαη. Ζ CBE
δέρζεθε πξνζθνξέο απφ 37 δηεζλή θαη εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο €780,1 εθαη., εθ
ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 23 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο €610 εθαη. Σν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά
ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 19εο Απγνχζηνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 1,4% θαη 1,5% (έλαληη επηηνθίνπ 1,725% έσο 1,75% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο
13εο Ννεκβξίνπ 2018), ελψ ην κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην αλήιζε ζε 1,49% (έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 1,75%
θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2018).
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ κεηώλεη ηα επηηόθηα
θαηά 150 κνλάδεο βάζεο
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 22εο Απγνχζηνπ απνθάζηζε λα κεηψζεη –γηα δεχηεξε θνξά θέηνο, κεηά ην Φεβξνπάξην- ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, απηή ηε θνξά
θαηά 150 κνλάδεο βάζεο, δηθαηψλνληαο ηηο εθηηκήζεηο
ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ
θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο αλέξρεηαη πιένλ ζε
14,25% (έλαληη 15,75% πξνεγνπκέλσο), ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 15,25% (έλαληη 16,75%), ελψ ην
βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αλέξρνληαη ζε
14,75% (έλαληη 16,25%), αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα
ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ππήξμε ε πξφζθαηε
πησηηθή ηάζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ, ηδίσο δε ηνπ δνκηθνχ πιεζσξηζκνχ, πνπ έθηαζε ην 5,9% ηνλ Ηνχιην
2019. χκθσλα κε έγθπξνπο αλαιπηέο ηεο αηγππηηαθήο
νηθνλνκίαο, άιινο βαζηθφο ιφγνο πνπ ζπλεγφξεζε ζηε
κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ππήξμαλ νη θφβνη πεξί
επεξρφκελεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ζ Κεληξηθή
Σξάπεδα επηζήκαλε ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο φηη «ζε
παγθφζκην επίπεδν, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζπλέρηζε
λα εμαζζελεί, ελψ νη εκπνξηθέο εληάζεηο εμαθνινχζεζαλ

ΔΛΙΓΑ

9

λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο». Δπηπιένλ, «νη δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ κεηψζεθαλ πξφζθαηα, παξακέλνπλ σζηφζν επκεηάβιεηεο θαη επαίζζεηεο ζε γεσπνιηηηθνχο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ζε ελδερφκελεο δηαθπκάλζεηο απφ ηελ πιεπξά
ηεο πξνζθνξάο».
Μεηώζεθαλ ηα επηηόθηα ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε
ζπλέρεηα ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο από
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο κείσζεο θαηά 150 κνλάδεο
βάζεο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ζηηο 22/8, ηα κέζα επηηφθηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ έρνπλ θαηαγξάςεη πηψζε θαηά ηηο πιένλ πξφζθαηεο
εθδφζεηο θαη δηαζέζεηο απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά
ηελ έθδνζε ηεο 27εο Απγνχζηνπ, ην κέζν επηηφθην ησλ
ηξίκελεο δηάξθεηαο εληφθσλ γξακκαηίσλ κεηψζεθε ζε
16,443% απφ 17,904% θαηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε
ηεο 20εο Απγνχζηνπ, ελψ ην κέζν επηηφθην ησλ ελλεάκελεο δηάξθεηαο γξακκαηίσλ έπεζε ζην 16,738%, έλαληη
17,882% κία εβδνκάδα λσξίηεξα. Δπηπιένλ, ην κέζν
επηηφθην ησλ εμάκελεο δηάξθεηαο γξακκαηίσλ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 27/8 κεηψζεθε ζε 16,9% (έλαληη 17,959%
ζηηο 20/8) θαη εθείλν ησλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο γξακκαηίσλ κεηψζεθε επίζεο ζε 16,511% (έλαληη 17,496%
ζηηο 20/8). εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη, ζηηο 29/8 εθδφζεθαλ έληνθα γξακκάηηα εμάκελεο θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, κε κέζα επηηφθηα ηεο ηάμεσο ηνπ 16,521% θαη ηνπ
16,263%, απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ θεθάιαηα χςνπο
EGP8,15 δηζ. θαη EGP9,75 δηζ., αληίζηνηρα. Σέινο, νη
κέζεο απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ
δεθαεηνχο δηάξθεηαο κεηψζεθαλ επίζεο, ζην επίπεδν ηνπ
14,682% θαηά ηελ έθδνζε ηεο 27/8, έλαληη 15,551% θαηά ηελ πξνεγνχκελε αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 13/8.
χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπκβνπιίνπ Αηγππηίσλ εμαγσγέσλ ηξνθίκσλ θαη ηεο κεγάιεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο ζλαθ Edita, θ. Berzi, «ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο
ζα επηθέξεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο,
ελψ ειπίδεηαη φηη θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο ε Κεληξηθή
Σξάπεδα ζα θηλεζεί αθφκε πην επηζεηηθά (κε πεξαηηέξσ
κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο) ελζαξξχλνληαο ηηο
επελδχζεηο θαη ηηο δαπάλεο ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεία».
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Ιαπσληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αίγππην
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ηνπιίνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ηαπσληθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο 25 επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Όπσο αλέθεξε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηνλ Ηάπσλα Πξέζβε θ. Noke, ζπλαληήζεθαλ
ζηηο 30/7 κε ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ
αχμεζε ησλ ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά
ην πξνζερέο δηάζηεκα. Σα κέιε ηεο ηαπσληθήο απνζηνιήο εθζείαζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο, θαζψο απηή έρεη επηηχρεη λα βειηηψζεη ην
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επελδπηηθφ θιίκα δηα ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζρεηηθνχ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε
ζηε δεκνζηφηεηα ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα Nasr, ην
ηξέρνλ ζσξεπηηθφ χςνο ησλ ηαπσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ
Αίγππην αλέξρεηαη ζε $880 εθαη.
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«έμππλσλ» πφιεσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ.
El Tarras, «ε ζπκθσλία κε ηελ ADTRAN εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
γηα εγρψξηα παξαγσγή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νκίινπο πνπ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία». εκεηψλεΓεκνζηεύκαηα πεξί ηεξκαηηζκνύ ζύκβαζεο κεηαμύ ηαη φηη ν φκηινο ADTRAN απνηειεί εθ ησλ θνξπθαίσλ
παγθνζκίσο πξνκεζεπηή εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληαθψλ
Edita θαη Chipita
ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο δηθηχσλ, ηφζν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη πξνο θξαηηαλαθέξζεθε, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ θνχο θνξείο δηαθφξσλ ρσξψλ.
νκίινπ Edita Food Industries ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζε δηεξεχλεζε απφ πιεπξάο ηνπ αηγππηηαθνχ νκί- Υξεκαηνδνηήζεηο EGP2,8 δηζ. από ηελ Τπεξεζία
ινπ, ησλ λνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεξκαηηζκνχ ζχκβαζεο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην α΄
«παξαγσγήο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ» πνπ δηαηεξεί κε εμάκελν 2019
ηνλ ειιεληθφ φκηιν Chipita απφ ην έηνο 2011, αμίαο χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ΤπεξεΑλάπηπμεο
Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ
$150.000 εηεζίσο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αηηία ζίαο
γηα ηελ ελ ιφγσ δηεξεχλεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, θα- (MSMEDA), ε Τπεξεζία έρεη δηνρεηεχζεη ζηε δηάξθεηα
ηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Edita, «δελ ηεο έρεη έθηνηε πξν- ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2019 θνλδχιηα χςνπο EGP2,8 δηζ.
ζθεξζεί νηαδήπνηε ηερληθή ζηήξημε απφ ηνλ ειιεληθφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ 110 ρηι. κηθξνκεζαίσλ
φκηιν, ελψ ε ζρεηηθή ζχκβαζε έρεη θαηαζηεί πξαθηηθά επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 147 ρηι. ζέζεηο
άθπξε ήδε απφ ην έηνο 2016». εκεηψλεηαη φηη ε Edita εξγαζίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε Τπεξεζία
απνηειεί ηελ θνξπθαία αηγππηηαθή βηνκεραλία παξαγσ- παξείρε επηρνξεγήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP35 εθαη.
γήο ζλαθ, πνπ ηδξχζεθε πξν εηθνζαεηίαο κε ζπλεπελδπηή, ζε έξγα αλάπηπμεο ππνδνκψλ, αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη
θαηάξηηζεο. Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχηφηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ Chipita.
πνο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Τπεξεζίαο απνθάζηζε
Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο Telecom Egypt – ην δηπιαζηαζκφ ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ζε
κε ηξαπεδηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ζε λέα
Huawei
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Απγνχζηνπ ην θξαηηθφ εηδεζεν- βηνκεραληθά projects, απφ ην επίπεδν ησλ EGP75 εθαη.
γξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ζην πεξηζψξην ηεο δηά- ζε EGP150 εθαη.
ζθεςεο θαηλνηνκίαο ησλ ρσξψλ BRICS πνπ έιαβε πξφνπ
ζθαηα ρψξα ζηελ Κίλα, ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ηε λέα πξσηεύνπζα ε θεηηλή δηνξγάλσζε ηνπ 4
κεηαμχ ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηειεπηθνηλσ- επελδπηηθνύ θόξνπκ γηα ηελ Αθξηθή
ληαθνχ παξφρνπ Telecom Egypt θαη ηνπ θηλεδηθνχ ηερλν- χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηε δήισζε ηεο Τπνπξγνχ Δινγηθνχ νκίινπ Huawei, παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Τ- πελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ε θεηηλή
πνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. ηέηαξηε έθδνζε ηνπ επελδπηηθνχ θφξνπκ γηα ηελ ΑθξηTalaat. Σν ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, θή, κε ηίηιν “Invest in Africa 2019”, πξφθεηηαη λα δηεμαηελ πξνκήζεηα απφ ηνλ θηλεδηθφ φκηιν ζχγρξνλσλ ηειε- ρζεί ην δηήκεξν 22-23/11, ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνππηθνηλσληαθψλ κνληέισλ κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ εηθνλη- ζα ηεο Αηγχπηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Δμσθήο πξαγκαηηθφηεηαο (“Virtual Reality”) θαη επαπμεκέ- ηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. εκεηψλεηαη φηη ε
λεο πξαγκαηηθφηεηαο (“Augmented Reality”), θαζψο επί- θεηηλή δηνξγάλσζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Αίγπζεο ηε δεκηνπξγία κηθηνχ θέληξνπ ηερλνινγηθήο εθπαί- πην, δεδνκέλνπ φηη απηή θαηέρεη ηελ πξνεδξία ηεο Αθξηδεπζεο θαη εξγαζηεξίνπ θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ην θαληθήο Έλσζεο. Σν θφξνπκ έρεη σο ζθνπφ ηελ θηλεηνπξαθηνξείν ΜΔΝΑ, θαηά ηελ σο άλσ δηάζθεςε θαηλνην- πνίεζε δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηκίαο ν θ. Talaat αλαθέξζεθε ζηε δεκηνπξγία λέαο πφιεο ξεκαηηθψλ νκίισλ πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζηελ αθαηλνηνκίαο, κε ηνλ ηίηιν “Knowledge City”, ε νπνία θξηθαληθή ήπεηξν. Καηά ηελ θα Nasr, ην θφξνπκ ζα πεξηθαηαζθεπάδεηαη ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζα ιακβάλεη επίζεο εηδηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε
πεξηιακβάλεη θέληξα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο εμεηδηθεπ- ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη
κέλα ζε θιάδνπο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.
ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. ην θεηηλφ επελδπηηθφ
Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ΑΟΙ κε ακεξηθαλη- θφξνπκ γηα ηελ Αθξηθή αλακέλνληαη αξθεηνί επηθεθαιήο
θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ, πεξίπνπ 200 εθπξφζσπνη ησλ
θό όκηιν ADTRAN
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 19/8 αλαπηπμηαθψλ εηαίξσλ ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη πιεζψν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organi- ξα επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφzation for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ ζκν.
αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο
κε ην κεγάιν, δηεζλνχο εκβέιεηαο –ακεξηθαληθψλ ζπκθε- Υξεκαηνδνηήζεηο ύςνπο EGP144,2 δηζ. ζε κηθξνκεξφλησλ- ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν ADTRAN, κε αληηθεί- ζαίεο επηρεηξήζεηο από ην 2016
κελν ηελ παξνρή ζηελ Αίγππην ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεδηθηχσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο
ησλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνλ εγρψξην
θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ησλ ππφ δεκηνπξγία
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ηξαπεδηθφ ηνκέα πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλ. 2016 – Ηνπλ.
2019 αλήιζε ζε EGP144,2 δηζ. Απφ ηηο ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεηο, θεθάιαηα χςνπο EGP84,4 δηζ. θαηεπζχλζεθαλ πξνο κηθξέο θαη EGP45,9 δηζ. πξνο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, δαλεηαθά θεθάιαηα χςνπο
EGP13,9 δηζ. δηνρεηεχζεθαλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε κηθξνεπηρεηξήζεσλ.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Η Αξρή Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ δηεμάγεη έξεπλεο
αγνξάο πξηλ ηε δηάζεζε γεο
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθπφλεζεο εξεπλψλ αγνξάο, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζε δεκνπξαζίεο νηθνπέδσλ ζην πιαίζην
ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο γαηψλ
γηα νηθηζηηθή ρξήζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΗΣ). Οη ελ ιφγσ έξεπλεο εμεηάδνπλ, αληιψληαο
πιεξνθφξεζε απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ηα βέιηηζηα κεγέζε νηθνπέδσλ, ηηο ηνπνζεζίεο ηνπο, θαζψο θαη
ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πξνο
βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ηξίηε
θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο γαηψλ πξνο αλάπηπμε
κέζσ ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πεξηιακβάλεη
20 κεγάια νηθφπεδα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 10 ρηι. feddans
(1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), ζηηο πεξηνρέο New Cairo
θαη 6th of October ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, θαζψο θαη
ζηηο λέεο πφιεηο ηνπ Δι Αιακέηλ θαη ηεο Mansoura.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε θπξώλεη 2 δάλεηα από ΔΣΔπ
& Asian Investment Bank
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε πξφζθαηα ζην ηεχρνο 24/2019 ηεο επίζεκεο εθεκεξίδαο ηελ θχξσζε δχν
δαλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ, χςνπο €213,9 εθαη. θαη $300
εθαη., απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ)
θαη ηελ Asian Investment Bank, αληίζηνηρα. Ζ πξψηε
δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΣΔπ πξνο
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο θαη
θαζαξηζκνχ ηνπ αξδεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener, βάζεη
ζπκθσλίαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ ηξάπεδα, ε νπνία είρε
ππνγξαθεί ζην Λνπμεκβνχξγν ηνλ Οθηψβξην 2018. Ζ
δεχηεξε ρνξεγείηαη απφ ηελ Asian Investment Bank πξνο
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ βειηίσζεο απνζηξαγγηζηηθψλ /
αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζην
πιαίζην ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνγξαθεί ην Γεθέκβξην 2018, ζην πεξηζψξην ηνπ αθξηθαληθνχ επελδπηηθνχ θφξνπκ πνπ έιαβε ρψξα ζην Sharm El Sheikh.
Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο δίδεη εληνιή γηα κεηαθνξά θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ ζηε λέα πξσηεύνπζα
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο
θ. Al Sisi έδσζε πξφζθαηα εληνιή ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ππφ ηνλ Π/Θ θ. Madbouly, λα έρνπλ εθθελσζεί
έσο ην ηέινο ηνπ 2020 φια ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα ηνπ
Καΐξνπ απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο ππνδνκέο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο.
χκθσλα κε ηνλ Σχπν, ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε κεηαζηέγαζε αξθεηψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λέα πξσηεχνπζα. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν, «ε κεηαζηέγαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λέα πξσηεχνπζα ζα
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επηηξέςεη ζην Κάηξν λα αλαιάβεη ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ ξφιν,
σο πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ θέληξν, θαζψο θαη θέληξν
ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». χκθσλα
εμάιινπ κε δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, έσο
ην ηέινο Ηνπλίνπ 2020 αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε
θαηαζθεπή άλσ ησλ 40.000 θαηνηθηψλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηέο ππνδνκψλ.
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά εγρψξηα δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly έδσζε εληνιή ζηα κέιε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα εθπνλήζνπλ θαη πινπνηήζνπλ
ζρέδην ηαρείαο αλαθαίληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο
ηεο πιαηείαο Tahrir, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ραξαθηήξα πνπ ηζηνξηθά έρεη
ην θέληξν ηνπ Καΐξνπ, σο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
παγθνζκίσο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Σν αηγππηηαθφ
θξάηνο πξνγξακκαηίδεη επίζεο ζεηξά έξγσλ αλαθαίληζεο
ηζηνξηθψλ θηηξίσλ ζην Κάηξν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην παιάηη “Baron Empain” ζηελ Ζιηνχπνιε, ε αλαθαίληζε ηνπ
νπνίνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε.
Η Αίγππηνο πινπνηεί 4 επελδπηηθά έξγα απνρέηεπζεο
ζηελ πεξηθέξεηα Δξπζξάο Θάιαζζαο
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη ζηε δηάξθεηα
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηελ πινπνίεζε ηεζζάξσλ κεγάισλ
επελδπηηθψλ έξγσλ απνρέηεπζεο, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
Δξπζξάο Θάιαζζαο. Καηά ηνλ θ. El Gazzar, ζηα ελ ιφγσ
έξγα πεξηιακβάλεηαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ηεο Hurghada ψζηε λα θαιχπηεη αθ’ ελφο ηηο θαηλνχξηεο θαη αθ’ εηέξνπ ηηο ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο ηεο
πφιεο, θαζψο επίζεο ε επέθηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ πφιε Ras Gharib θαη ε αλαβάζκηζε ησλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζηηο πφιεηο Koseir θαη Safaga. Σν
ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ησλ σο άλσ ηεζζάξσλ projects αλέξρεηαη ζε EGP1,635 δηζ. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο
δήισζε φηη ζε εμέιημε βξίζθεηαη ε θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο κεγάιεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ε νπνία ζα δηαζέηεη
–φηαλ νινθιεξσζεί- ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 90.000 θπβηθψλ κέηξσλ εκεξεζίσο, ελψ ην επελδπηηθφ ηεο θφζηνο
αλέξρεηαη ζε EGP875 εθαη.
Η Αίγππηνο δηαζέηεη ηε κεγαιύηεξε αμία θαηαζθεπαζηηθώλ projects ζηελ Αθξηθή
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ δηεζλνχο ζπκβνπιεπηηθνχ νκίινπ Deloitte κε ηίηιν “Africa
Construction Trends 2018”, ε Αίγππηνο δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη ηε κεγαιχηεξε αμία θαηαζθεπαζηηθψλ
έξγσλ ζηελ Αθξηθή. εκεηψλεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ
έθζεζε ηεο Deloitte γηα ην έηνο 2018 θαηαγξάθνληαη κεγάια θαηαζθεπαζηηθά projects αμίαο άλσ ησλ $50 εθαη.,
ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είρε μεθηλήζεη έσο ηελ
1/6/2018. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2018 ν αξηζκφο ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ projects ζηελ Αίγππην αλήιζε
ζε 46, έλαληη 32 ζηελ Αιγεξία θαη 15 ζην Μαξφθν, αληηπξνζσπεχνληαο ην 9,5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ έξγσλ
ζηελ Αθξηθή. Δπίζεο, ε Αίγππηνο δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε δνιιαξηαθή αμία κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ Αθξηθή ην 2018, κε $79,2 εθαη.,
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πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 17% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο
έξγσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, μεπεξλψληαο ηηο άιιεο
δχν κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο αγνξέο, ηεο Ν. Αθξηθήο
θαη ηεο Νηγεξίαο.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ζπλνιηθά νη ππφ εμέηαζε 8 ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο (Αιγεξία, Αίγππηνο, Ληβχε, Μαξφθν,
Σπλεζία, νπδάλ, Ν. νπδάλ θαη Γπηηθή αράξα) εθηέιεζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 109 θαηαζθεπαζηηθά projects (22,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ projects ζε επίπεδν Αθξηθήο), ζπλνιηθήο αμίαο $148,3 δηζ. (31,5% ηεο ζπλνιηθήο
αμίαο ησλ projects ζε επίπεδν Αθξηθήο), εκθαλίδνληαο
αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 172,5% φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ
θαη ηνπ 92,3% φζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ projects. Γηα
πξψηε θνξά δε, απφ ηελ επνρή πνπ εθπνλείηαη ε ελ ζέκαηη έθζεζε ηεο Deloitte, ε Αλαηνιηθή Αθξηθή ήηαλ εθείλε
πνπ εκθάληζε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, πνπ αλήιζαλ ζπγθεθξηκέλα ζε 139. Ζ
έθζεζε ηεο Deloitte επηζεκαίλεη επίζεο ηνλ θπξίαξρν
ξφιν πνπ θαηέρεη ε Κίλα ζηελ αγνξά θαηαζθεπαζηηθψλ
έξγσλ ηεο Αθξηθήο, ρξεκαηνδνηψληαο πνζνζηφ 20% ηνπ
ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ έξγσλ. Ζ έθζεζε αλέθεξε εμάιινπ
ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Κίλαο γηα θαηαζθεπαζηηθά
έξγα ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, αιιά
θαη ζην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο.
Οιφθιεξε ε έθζεζε ηεο Deloitte κπνξεί λα αλαδεηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα https://www2.deloitte.com/za/en/pages/
energy-and-resources/articles/africa-construction-trendsreport.html.
Πνξεία θαηαζθεπήο λέσλ πόιεσλ αλά ηελ αηγππηηαθή
επηθξάηεηα
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) εθδίδεη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 100 ππνπξγηθέο
απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ
έξγσλ αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα. χκθσλα κε ηα
δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ πιένλ πξφζθαηε πεξίνδν, ε
NUCA έρεη εθδψζεη 43 ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Πέξαλ
ησλ έξγσλ ηεο λέαο πξσηεχνπζαο, ε NUCA εκπιέθεηαη
ζηελ παξνχζα θάζε ζηα έξγα θαηαζθεπήο ησλ λέσλ πφιεσλ ηνπ Δι Αιακέηλ, ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, ηεο
Mansoura θαη ηνπ Rashid, πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν λα
κεηαηξέςνπλ ηηο σο άλσ παξαζαιάζζηεο, παξαζεξηζηηθέο
πφιεηο, ζε πφιεηο πνπ ζα θαηνηθνχληαη κφληκα, ζα δηαηεξνχλ έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη δελ ζα εξεκψλνπλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο αλψηαησλ
ζηειερψλ ηεο NUCA, ε Αξρή έρεη δερζεί πιεζψξα πξνηάζεσλ απφ ππνςήθηνπο επελδπηέο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλσηέξσ λέσλ πφιεσλ, κε πιένλ πξνσζεκέλε εθείλε ηεο λέαο
πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, αιιά θαη ηεο λέαο πφιεο ηεο
Mansoura, ε πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο νπνίαο έρεη
ήδε μεθηλήζεη, ζε έθηαζε 2.000 feddans (1 feddan =
4.200 ηεηξ. κέηξα).
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ηα 350 MW ε παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηνπ ειηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Benban
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε παξαγσγηθή ελεξγεηαθή ηζρχο ηνπ ππφ θαηαζθεπή γηγαληηαίνπ
ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή Benban ηεο Άλσ
Αηγχπηνπ έθζαζε ηνλ Ηνχιην ηα 350 MW. εκεηψλεηαη
φηη ην ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο ηζρχνο κεηαμχ 1,6 θαη 1,8 GW –φηαλ νινθιεξσζεί- ζα απνηειεί απφ ηα κεγαιχηεξα ειηαθά ζπγθξνηήκαηα παγθνζκίσο θαη θαηαζθεπάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ
“Feed-in-Tariff” Program (ζπζηήκαηνο πιεξσκήο απφ
ην θξάηνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζηνπο ηδηψηεο ζε
εγγπεκέλεο ηηκέο). Σν κεγάιν ελεξγεηαθφ έξγν ηνπ Benban, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο κεηαμχ $2 θαη $3
δηζ., απνιακβάλεη δηεζλνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ
International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (κε θεθάιαηα $653 εθαη.), ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο
(EBRD, κε θεθάιαηα $500 εθαη.), θαζψο επίζεο θαη επελδπηηθψλ εγγπήζεσλ απφ ην ζπγαηξηθφ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο «Πνιπκεξή Οξγαληζκφ Δγγχεζεο Δπελδχζεσλ» (MIGA).
χκθσλα κε ηηο σο άλσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, εθηηκάηαη
φηη ην ζπγθξφηεκα Benban δηαζέηεη ζήκεξα ζε πιήξε
ιεηηνπξγία 4 κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπ
νκίινπ Solar Installer, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 200
MW, θαζψο θαη αθφκε 3, ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδνληαη δηάθνξνη ηδησηηθνί φκηινη (Infinity Solar,
TAQA Arabia, Alcazar θαη FAS Energy), δπλακηθφηεηαο
50 MW εθάζηε. Όπσο ζεκείσζε εμάιινπ ζηηο αξρέο
Απγνχζηνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν γεξκαληθφο φκηινο
ΑΠΔ Ib Vogt αλαθνίλσζε φηη έρεη μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηξηψλ κνλάδσλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζην
ζπγθξφηεκα Benban, ζπλδπαζκέλεο δπλακηθφηεηαο
166,5 MW. εκεηψλεηαη φηη ε Ib Vogt έρεη ήδε μεθηλήζεη, ην Μάξηην 2018, ηε ιεηηνπξγία ειηαθήο κνλάδαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ φκηιν Infinity Solar.
Η ηζξαειηλή Αξρή Αληαγσληζκνύ εγθξίλεη ηελ εμαγνξά αγσγνύ EMG γηα κεηαθνξά θ/α πξνο ηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 31/7 ε ηζξαειηλή Αξρή Αληαγσληζκνχ έδσζε ην «πξάζηλν θσο»
ζηνπο εηαίξνπο ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ Tamar
θαη Leviathan, πξνθεηκέλνπ απηνί λα εμαγνξάζνπλ αγσγφ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηηξέςνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ
αγσγφ θαη ζηνπο ππφινηπνπο «παίθηεο» πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα,
ε ελ ιφγσ έγθξηζε αθνξά ηελ εμαγνξά ηνπ –ελ κέξεη
ππνζαιάζζηνπ- αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ East Mediterranean Gas (EMG) πνπ ζπλδέεη ην Ηζξαήι κε ηελ Αίγππην
απφ ηνπο δχν εηαίξνπο ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ,
ηεο ακεξηθαληθήο Noble Energy θαη ηεο ηζξαειηλήο Delek Drilling, ε νπνία έρεη δξνκνινγεζεί ήδε απφ ην επηέκβξην ηνπ 2018, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο –απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2018- γηα εμαγσγή ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο, αμίαο
$15 δηζ. Ζ ηζξαειηλή Αξρή Αληαγσληζκνχ ππνρξέσζε
επίζεο ηνπο δχν αλσηέξσ νκίινπο λα είλαη έηνηκνη πξνο
κειινληηθή «αληαιιαγή» (“swap”) ζπκθσληψλ πξνκή-
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ζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Αηγχπηηνο πξνκεζεπηήο θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία γηα ηελ
πψιεζε αεξίνπ ζε Ηζξαειηλνχο πειάηεο ηνπ. Ζ ηζξαειηλή Αξρή επηθπιάρζεθε λα επαλεμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε
θαηφπηλ δεθαεηίαο.
Η BP ζα μεθηλήζεη ην 2020 ηελ παξαγσγή θ/α από ην
θνίηαζκα Baltim
χκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο
αεξίνπ (EGAS), ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ πνιπεζληθφο πεηξειατθφο φκηινο British Petroleum (BP) ζηνρεχεη
λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην λνηηνδπηηθφ θνίηαζκα ηνπ Baltim (Baltim South West), ζην
αλαηνιηθφ Γέιηα ηνπ Νείινπ, έσο ηα κέζα ηνπ 2020, κε
πνζφηεηεο πεξίπνπ 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. Καηά ηηο
ίδηεο πεγέο, ζηελ παξνχζα θάζε δηεμάγνληαη εξγαζίεο
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηηάζκαηνο (δηάλνημε ζπλνιηθά 6
θξεάησλ θαη θαηαζθεπή πισηήο πιαηθφξκαο) θαη ηε
ζχλδεζή ηνπ κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο $380 εθαη., γηα ηε κεηαθνξά ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ ζηε κνλάδα θαηεξγαζίαο
ζηελ πεξηνρή Abu Madi. εκεηψλεηαη φηη ε αλαθάιπςε
θπζηθνχ αεξίνπ ζην λφηην θνίηαζκα ηνπ Baltim αλαθνηλψζεθε απφ ηελ BP ηνλ Ηνχλην 2016. Ο φκηινο BP θαηέρεη κεξίδην 50% ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηνπ λνηίνπ
Baltim, ελψ ην ππφινηπν 50% αλήθεη ζηε ζπγαηξηθή ηνπ
ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ ζηελ Αίγππην, IEOC.
Σα θξέαηα ζην ελ ιφγσ θνίηαζκα έρνπλ δηαλνηρζεί απφ
ηελ Petrobel, πνπ είλαη θνηλνπξαμία ηεο αηγππηηαθήο
θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηεο IEOC.
ε εκεξήζηα παξαγσγή πεηξειαίνπ 690 ρηι. βαξειηώλ
έσο ην ηέινο 2019 ζηνρεύεη ε Αίγππηνο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θ. ElMolla ζηηο 12/8, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη, έσο
ην ηέινο ηνπ 2019 λα έρεη απμήζεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηα 690.000 βαξέιηα, έλαληη 630.000
βαξειηψλ πνπ απηή θπκαίλεηαη ζήκεξα. Ο θ. El-Molla
αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα ζηα λεναλαθαιπθζέληα θνηηάζκαηα ζηηο πεξηνρέο Faghur Basin (ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο λνηηνδπηηθήο Meleiha) θαη Geisum ζηε Γπηηθή Έξεκν, αιιά θαη ζηνλ θφιπν νπέδ, ηα νπνία, θαηά
ηελ νπηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, «δηαλνίγνπλ
λένπο νξίδνληεο γηα πεξηζζφηεξεο αλαθαιχςεηο πξφζζεησλ θνηηαζκάησλ, θαηά ην πξφηππν ησλ αλαθαιχςεσλ
λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα».
Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ν δηεζλήο δηαγσληζκφο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα θιείζεη ζηηο 15/9, έρεη
πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πξνζθνξέο ζεκαληηθνχ –θαη απμαλφκελνπ- αξηζκνχ πεηξειατθψλ νκίισλ. Ο
θ. El-Molla, αλαθεξφκελνο πξνθαλψο ζην λέν κνληέιν
«ζπκθσληψλ
δηακνηξαζκνχ
ηεο
παξαγσγήο» (“production sharing contracts”) κε ηνπο δηεζλείο
πεηξειατθνχο νκίινπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θηιηθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, δήισζε επίζεο φηη «ν
πεηξειατθφο θιάδνο ηεο Αηγχπηνπ πάληνηε επηδεηά ηελ
αλάπηπμε λέσλ κεραληζκψλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκ-
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θεξφλησλ φισλ ησλ πιεπξψλ θαη πξνο ελζάξξπλζε ησλ
δηεζλψλ πεηξειατθψλ νκίισλ λα επελδχζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζε έξγα αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ ζηελ Αίγππην».
Οη EBRD, IFC & OPIC ζπκθσλνύλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην αηνιηθό πάξθν ζην νπέδ
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ζηηο 8/8,
ε ηξάπεδα, απφ θνηλνχ κε ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη
ηνλ ακεξηθαληθφ νξγαληζκφ αζθάιηζεο επελδπηηθψλ πηζηψζεσλ (Overseas Private Investment Corporation –
OPIC), ζπκθψλεζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε θεθάιαηα
$252 εθαη. ην έξγν θαηαζθεπήο αηνιηθνχ πάξθνπ παξαγσγηθήο ηζρχνο 250 MW ζηελ πεξηνρή West Bakr ζηνλ
θφιπν νπέδ, πνπ δηαρεηξίδεηαη ν -εδξεχσλ ζην
Άκζηεξληακ- δηεζλήο επελδπηηθφο φκηινο ζε ελεξγεηαθά
έξγα ζηελ Αθξηθή, Lekela Power. εκεηψλεηαη φηη ην
έξγν ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν “Build – Own – Operate” (BOO), ε πινπνίεζή ηνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη
θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, θαη, φηαλ νινθιεξσζεί, ην έηνο 2021, ζα ηξνθνδνηεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηα πάλσ απφ 350 ρηι. λνηθνθπξηά θαη ζα απμήζεη ηελ
παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο ζε αηνιηθή ελέξγεηα θαηά 14%. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ν γεξκαλνηζπαληθφο φκηινο Siemens Gamesa πξφθεηηαη λα πξνκεζεχζεη εγθαηαζηήζεη 96 ζπλνιηθά αλεκνγελλήηξηεο, κέζσ ζχκβαζεο ηχπνπ “Engineering – Procurement – Construction” (EPC), πνπ πεξηιακβάλεη θαη 15εηή ζπληήξεζε.
Σξηπιαζηάζηεθε ε παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr
ην 1ν εμάκελν 2019
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ξσζηθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Rosneft, πνπ είλαη κέηνρνο θαηά 30% ηνπ
θνηηάζκαηνο Zohr, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ
ηξέρνληνο έηνπο ε ζπλνιηθή παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα
αλήιζε ζε 11,3 δηζ. θπβηθά κέηξα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο 2,4 δηζ. θ.π. (ή 68 εθαη.
θπβηθψλ κέηξσλ). Καηά ηε Rosneft, ε παξαγσγή ηνπ
Zohr έρεη ππεξηξηπιαζηαζηεί έλαληη ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2018, νπφηε απηή αλεξρφηαλ ζε 3,1 δηζ. θπβηθά
κέηξα. εκεηψλεηαη φηη ζηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ νκίισλ πνπ αλαπηχζζνπλ ην θνίηαζκα, απνηειεί ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζην επίπεδν
ησλ 2,7 δηζ. θ.π. (ή 76 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ) έσο ην
ηέινο ηνπ 2019.
Αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
από ΑΠΔ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(EgyptERA), ζπκθψλεζε λα απμεζεί ε ηαξίθα πψιεζεο
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ κνλάδεο
πνπ αλήθνπλ ζηελ θξαηηθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο (NREA), θαηά 14,55%. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ειηαθέο θαη αηνιηθέο κνλάδεο πξνο ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο
(EETC) ζην επίπεδν ησλ 55 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα,
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έλαληη ηξέρνπζαο ηηκήο 48 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα.
Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, πξφθεηηαη γηα ηε
δεχηεξε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο ελ ιφγσ ηαξίθαο, ε νπνία είρε απμεζεί θαη πέξζη ηνλ Αχγνπζην, θαηά 41%
κάιηζηα, απφ ηηο 34 ζηηο 48 πηάζηξεο αλά θηινβαηψξα.
χκθσλα κε ηηο σο άλσ πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε λέα αχμεζε απνθαζίζζεθε ψζηε λα βνεζεζεί ε
NREA λα απνζβέζεη ηηο πξνεγνχκελεο δεκίεο ηεο πνπ
είραλ πξνθιεζεί απφ ηηο εμαηξεηηθά ρακειέο ηαξίθεο πνπ
εθάξκνδε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη
λα απνπιεξψζεη ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηεο πξνο ηνλ
εγρψξην ηξαπεδηθφ ηνκέα.
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ζθεπή ηεο πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηγππηηαθφ
θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan Allam θαη πξνζδνθάηαη
πσο ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ
2022. Πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ
αλέθεξαλ φηη ε ACWA Power επηδηψθεη λα νινθιεξψζεη, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηε δηαδηθαζία
εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή
ηεο κνλάδαο ζην Λνχμνξ, ζπκπιεξψλνληαο φηη κέρξη
ηψξα ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο έρεη ζπκθσλήζεη κε νξηζκέλα δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδπηηθά ηακεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην θηλεδηθφ θξαηηθφ ηακείν “Silk Road Fund” θαη ην ζανπδαξαβηθφ θξαηηθφ
επελδπηηθφ ηακείν Public Investment Fund, ελψ κέξνο
Αλάζεζε κειεηώλ πξνο αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξηθνύ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξνέιζεη απφ ην αηγπδηθηύνπ ζηνλ όκηιν Siemens
πηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ.
ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens
αλαθνίλσζε φηη ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο Οη όκηινη Elsewedy θαη Scatec Solar μεθηλνύλ ηε ιεηειεθηξηζκνχ (EETC) ηνπ αλέζεζε ζεηξά κειεηψλ πεληα- ηνπξγία λέσλ ειηαθώλ κνλάδσλ
εηνχο ρξνληθνχ νξίδνληα νινθιήξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα χκθσλα κε πξφζθαηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ν κεγάεμεηαζζεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχ- ινο αηγππηηαθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Elsewedy Electric
νπ ηεο ρψξαο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ έρεη μεθηλήζεη ηελ πιήξε εκπνξηθή ιεηηνπξγία δχν κνλάαλαβάζκηζή ηνπ δηα ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ, «έμππλσλ» δσλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ειηαθφ ζπγθξφςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Παξάιιεια κε ηε ζεηξά κειε- ηεκα Benban, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγπηψλ πνπ αλαηέζεθε ζηνλ φκηιν Siemens –ν νπνίνο εδψ πην. Οη δχν ειηαθέο κνλάδεο, ζπλδπαζκέλεο παξαγσγηθαη ρξφληα δξαζηεξηνπνηείηαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία θήο ηζρχνο 130 MW, ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιεζίνλ ησλ
ζηελ Αίγππην- ηνπ αλαηέζεθε επίζεο ε πινπνίεζε νιν- $140 εθαη., θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ φκηιν Elsewedy
θιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ελεξγεηαθνχ νκίινπ Electricité de France (EDF), EDF
ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ηεο Siemens Renewables, ελψ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ζηα ζηειέρε ηεο EETC πνπ ζα θιεζνχλ ζε κεηαγελέζηε- ηεο θαηαζθεπήο ηνπο –χςνπο $111 εθαη.- θαιχθζεθε
ξν ζηάδην λα εθαξκφζνπλ ζην πεδίν ηα πνξίζκαηα ησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάκειεηψλ. χκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ην ελδη- πηπμεο (EBRD) θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο
αθέξνλ ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη ν φκηινο Sie- ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement). Οη
mens ζα εζηηαζηεί –πέξαλ ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξν- δχν λέεο ειηαθέο κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξννπηηθψλ αλαβάζκηζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ειεθηξηθνχ δηθηχ- κεζεχνπλ πάλσ απφ 140 ρηι. λνηθνθπξηά κε ειεθηξηθή
νπ- ζηε ζπλδεζηκφηεηα κε ην εζληθφ δίθηπν, ηνπ κεγά- ελέξγεηα.
ινπ –ππφ θαηαζθεπή- ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Ben- Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ν λνξβεγηθφο
ban ζηελ Άλσ Αίγππην θαη ηηο επηπηψζεηο απηνχ επί ηεο ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec Solar έρεη μεθηλήζεη ηελ ειεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ, ζηε βειηηζηνπνίεζε κπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηέηαξηεο κνλάδαο ηνπ ζην ειηαηεο απφδνζεο ηεο –επίζεο ππφ δεκηνπξγία- ειεθηξηθήο θφ ζπγθξφηεκα Benban, παξαγσγηθήο ηζρχνο 65 MW.
δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ – νπδάλ δηα γξακκήο κήθνπο χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ν φκηινο Scatec δηαζέηεη
800 ρικ., θαζψο θαη ζην έξγν ειεθηξνδφηεζεο κεγάινπ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζπλνιηθήο ηζρχνο 260 MW
αγξνηνβηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ θαηαζθεπάδε- ζην Benban, ελψ ζην δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ κελψλ
ηαη απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζηελ απνκαθξπζκέλε πε- αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή αθφκε δχν
ξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Ouynat, ζηελ έξεκν, ζηα λνηηνδπ- ειηαθψλ κνλάδσλ, αλεβάδνληαο ηελ παξαγσγηθή ηζρχ
ηηθά ηεο ρψξαο.
ησλ 6 ζπλνιηθά κνλάδσλ ηνπ ζην ελ ιφγσ ειηαθφ ζπγθξφηεκα ζε 390 MW.
Ο όκηινο ACWA Power εμεηάδεη ηηο πξνζθνξέο 3 νκί- Σέινο, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηισλ γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ειεθηξνπαξαγσγηθήο ζκνχ, ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηκνλάδαο ζην Λνύμνξ
αο (NREA) πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνθήξπμε έξγσλ θαηαΌπσο αλέθεξε ζηα κέζα Απγνχζηνπ ν εγρψξηνο νηθνλν- ζθεπήο λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην
κηθφο Σχπνο, ν -ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ- ελεξγεη- ζπγθξφηεκα Benban, ζπλνιηθήο ζρεδηαδφκελεο δπλακηαθφο φκηινο ACWA Power, ν νπνίνο έρεη ππνγξάςεη ην θφηεηαο 200 MW θαη εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ
Ννέκβξην 2018 ζπκθσλία κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε EGP3 δηζ.
γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο, ηζρχνο 2.250 MW, ζηελ πεξηνρή Λνχμνξ, βξίζθεηαη εηξά αλακελόκελσλ δηαγσληζκώλ γηα ηελ θαηαζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ νκίισλ ζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa
Siemens, General Electric θαη Mitsubishi Electric κε Όπσο δήισζε ζηνλ θιαδηθφ Σχπν ν επηθεθαιήο ηεο αηζθνπφ ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ειε- γππηηαθήο Αξρήο Ππξεληθψλ Μνλάδσλ (Nuclear Power
θηξνπαξαγσγήο. εκεηψλεηαη φηη ε κνλάδα ζην Λνχμνξ Plant Authority) θ. Al-Wakeel, ν ξσζηθφο θξαηηθφο
έρεη εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο $2,3 δηζ., ε θαηαφκηινο ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosatom, ν νπνίνο έρεη αλα-
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ιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο
πξψηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Αίγππην, ζηελ πεξηνρή
Dabaa ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο ρψξαο, πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη ζεηξά δηαγσληζκψλ –θαη φρη έλαλ κφλν δηαγσληζκφ
- με ανηικείμενο ηην ανάθεζη έργφν διαμόρθφζης ηης
πεξηνρήο φπνπ ζα εγεξζεί ε κνλάδα. χκθσλα κε ηνλ θ.
Al-Wakeel, ε αηγππηηαθή Αξρή Ππξεληθψλ Μνλάδσλ
ζπλέδξακε ηε Rosatom ζηε δηνξγάλσζε, κεηαμχ άιισλ,
θφξνπκ -ην Ννέκβξην 2018- κε ηε ζπκκεηνρή άλσ ησλ
150 αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε εκπεηξία ζε έξγα ή
πιηθά ππξεληθήο ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε
θαη ελζάξξπλζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ πινπνίεζε ηνπ project ηεο Dabaa. ηελ ηξέρνπζα
θάζε, ε Rosatom νινθιεξψλεη ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο
πξνηνχ πξνθεξχμεη ηνπο δηαγσληζκνχο, κε ζηφρν λα ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη εθθίλεζε εξγαζηψλ ην αξγφηεξν έσο ηνλ Ηνχιην 2020. χκθσλα κε
έγθπξεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη αηγππηηαθνί φκηινη πνπ
ζα επηιεγνχλ κέζσ ησλ δηαγσληζκψλ ζα αλαιάβνπλ
έξγα θαηαζθεπήο θηηξίσλ, παξνρήο ηζηκέληνπ θαη ηζηκεληνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, θαηαζθεπήο θξαθηψλ, θαζψο θαη
παξνρήο ηνπ ινηπνχ ππνζηεξηθηηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ππξεληθήο κνλάδαο πιηθνχ θαη ππεξεζηψλ. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλαθζνχλ θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν γηα ηα
έξγα θαηαζθεπήο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 50, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ φκηιν
Rosatom.
Τηνζέηεζε λέαο ηηκήο αγνξάο ελέξγεηαο από απόβιεηα
χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ε λέα ηαξίθα αγνξάο
απφ ην θξάηνο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ απφβιεηα, ε
νπνία ζα αλέξρεηαη ζε EGP1,40 αλά θηινβαηψξα, έλαληη
ηεο ηαξίθαο ησλ 92 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα πνπ είρε
αλαγγειζεί αξρηθά θαη ε νπνία είρε θξηζεί εμαηξεηηθά
ρακειή απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο
ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο
ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο απφ απφβιεηα. χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζα θαιχπηεη πνζφλ EGP1,03 αλά θηινβαηψξα, ελψ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, απφ θνηλνχ κε άιιεο θξαηηθέο Αξρέο,
φπσο ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη νη δήκνη,
ζα θαιχπηνπλ ην ππφινηπν πνζφλ ηεο ηηκήο αλά θηινβαηψξα, ήηνη 37 πηάζηξεο. Ζ ελ ιφγσ ηαξίθα πξφθεηηαη λα
παξακείλεη ζε ηζρχ γηα πεξίνδν 2 εηψλ.
Όπσο αλαθέξνπλ ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ν ζπλνιηθφο φγθνο απνβιήησλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε
100 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ 42 εθαη. ηφλνη
αθνξνχλ απφβιεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ
(κπάδα), 30 εθαη. ηφλνη αγξνηηθά απφβιεηα, 21 εθαη.
ηφλνη νηθηαθά απφβιεηα, 3 εθαη. ηφλνη απφβιεηα απφ
εθζθαθέο, 2,9 εθαη. ηφλνη βηνκεραληθά απφβιεηα θαη
140 ρηι. θηιά ηαηξηθά απφβιεηα.
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Η παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ζε αλώηεξα ησλ
πξνγξακκαηηζζέλησλ επίπεδα
χκθσλα κε δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. ElMolla ζην ηέινο Απγνχζηνπ, ε εκεξήζηα παξαγσγή απφ
ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr έρεη ήδε θζάζεη ην επίπεδν
ησλ 2,7 δηζ. θ.π., ηέζζεξηο κήλεο λσξίηεξα απφ φ,ηη
πξνέβιεπε ην ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο απηνχ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Πεηξειαίνπ αλαθέξνπλ ζεκαληηθά αλψηεξν επίπεδν παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία πνπ είρε αλαθνηλψζεη πξφζθαηα ν ξσζηθφο φκηινο Rosneft –εθ ησλ κεηφρσλ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr- ηα νπνία έθεξαλ ηελ εκεξήζηα παξαγσγή ζηα 2,4 δηζ. θ.π., αλαθέξνληαλ σζηφζν
ζην πξψην εμάκελν ηξέρνληνο έηνπο. Δθ’ φζνλ ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ ζεσξεζνχλ αθξηβή,
ηνχην ζεκαίλεη πσο έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο απφ ην Zohr θαηά 600 εθαη. θ.π. απφ ηνλ
πεξαζκέλν Φεβξνπάξην. Καηά ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ην θπζηθφ αέξην ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr παξάγεηαη
απφ 12 θξέαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, ελψ σο ην ηέινο επηεκβξίνπ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην
13ν θξέαξ. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr απνδίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία –απφ ηα κέζα Απγνχζηνπηνπ δεχηεξνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ κήθνπο 215 ρικ.
πνπ ζπλέδεζε ηα θξέαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θνηηάζκαηνο κε ηα ππφινηπα θξέαηα, θαζψο θαη
ηνλ θπξίσο αγσγφ.
Έγθξηζε 17 ζπκθσληώλ έξεπλαο & αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θ/α
ηηο 28/8, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε θπβεξλεηηθά λνκνζρέδηα πνπ θπξψλνπλ 17 θξαηηθέο ζπκθσλίεο κε
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ. Σα ζρεηηθά λνκνζρέδηα πεξηιακβάλνπλ εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ λα
αλαζέζεη έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ ζηηο
θξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ
(EGPC, EGAS, Ganope) θαζψο θαη ζε δηεζλείο ελεξγεηαθνχο νκίινπο, ζηηο πεξηνρέο βφξεηα ηνπ Beni Suef, δπηηθνχ Fayoum, βνξεηναλαηνιηθά ηεο φαζεο Siwa, ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ νπέδ, λνηηναλαηνιηθά
ηνπ Horus, λφηηα ηνπ Abu Sinan θαη δπηηθήο Kalabsha
ζηε Γπηηθή Έξεκν, βνξεηναλαηνιηθά ηεο Ameriya θαη
αλαηνιηθά ηνπ Damanhour ζηελ πεξηθέξεηα Beheira.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε
παξαγσγή απφ ην 13ν θξέαξ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα
πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηηάζκαηνο
αλέξρνληαη ζε $10,6 δηζ. Δπηπιένλ, ην 14ν θξέαξ ηνπ
θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν γηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο, αλεβάδνληαο ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ζε πάλσ απφ 3 δηζ. θ.π.
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Νέα θξέαηα ζα δηαλνίμνπλ νη όκηινη BP θαη Shell
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ,
ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλήο πεηξειατθφο
φκηινο British Petroleum (BP) –ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ Αίγππην- εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη ηε
δηάλνημε δχν λέσλ θξεάησλ ζηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα
θπζηθνχ αεξίνπ Atoll θαη Katameya, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή βνξείσο ηεο Γακηέηηεο, ζην
Γέιηα ηνπ Νείινπ. Σν επελδπηηθφ θφζηνο δηάλνημεο ησλ
ελ ιφγσ θξεάησλ εθηηκάηαη ζε $280 εθαη. Όπσο επηζήκαλαλ ηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ην θνίηαζκα Atoll
αλακέλεηαη λα παξάγεη –ζε πξψηε θάζε- 100 εθαη. θ.π.
θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο φηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία,
εληφο ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ελψ ην θνίηαζκα
Katameya αλακέλεηαη λα παξάγεη 60 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020.
Δπηπιένλ, ν νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ δηεζλήο πεηξειατθφο φκηινο Royal Dutch Shell πξνγξακκαηίδεη λα μεθηλήζεη πνιχ ζχληνκα ηε δηάλνημε ηνπ θξέαηνο Montu
ζην νηθφπεδν παξαρψξεζεο ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηλδηθφ πινίν-γεσηξχπαλν “Discoverer”,
πνπ ζα πξνβεί ζε γεψηξεζε ζε βάζνο 6 ρικ. θάησ απφ
ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν ελ ιφγσ θξέαξ εθηηκάηαη φηη πεξηέρεη θνίηαζκα 4,7 ηξηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ,
ε δε δηαδηθαζία γεψηξεζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη 5
κήλεο.
ΔΜΠΟΡΙΟ
ηα $3,34 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ην
Μάην 2019
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο
Αηγχπηνπ ην Μάην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά
24,6% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,34 δηζ. έλαληη
$4,42 δηζ. ην Μάην 2018, θαζψο επίζεο θαηά 13,7% ζε
κεληαία βάζε, έλαληη $3,87 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019. Καηά
ηελ CAPMAS, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ην
Μάην θαηά 1,6% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $2,68
δηζ., θπξίσο ιφγσ ησλ απμήζεσλ ζηηο εμαγσγέο ιηπαζκάησλ (+27,5%), εηνίκσλ ελδπκάησλ (+2,8%) θαη πιαζηηθψλ (+33,8%). Απφ ηελ άιιε, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο
θαηέγξαςαλ ην Μάην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14,8% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $6,01 δηζ. έλαληη $7,06 δηζ.
ην Μάην 2018, θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ (-32,3%), πιαζηηθψλ (-1,6%) θαη
ρεκηθψλ πξντφλησλ (-13,6%).
Μείσζε ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ην 1ν
εμάκελν 2019
χκθσλα κε λεφηεξα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information
Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο
έηνπο κεησκέλεο θαηά 6,7% ζε εηήζηα βάζε, ζην επίπεδν
ησλ 74.084 κνλάδσλ, έλαληη 79.474 κνλάδσλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. Καηά ηνλ AMIC, νη πσιήζεηο
εγρψξηα θαηαζθεπαζκέλσλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ
κεησκέλεο θαηά 11,6% ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην εμάκελν 2018, ελψ εθείλεο εηζαγφκελσλ εκθαλίζηεθαλ επίζεο
κεησκέλεο θαηά 1,7%. Οη πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ην εμάκελν 2019 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά
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11% ζε εηήζηα βάζε, ζηηο 51.311 κνλάδεο, ελψ νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 4% θαη θνξηεγψλ
θαηά 3%.
χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο νκνζπνλδίαο Αηγππηίσλ
αληηπξνζψπσλ απηνθηλήησλ, θχξηα αηηία γηα ηελ πηψζε
ησλ πσιήζεσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά ππήξμε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ απηήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο εμάιεηςεο ησλ δαζκψλ ζηα εηζαγφκελα απφ ηελ Δ.Δ. νρήκαηα, ε νπνία σο γλσζηφλ
δελ νδήγεζε ζε αλάινγεο κεηψζεηο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ
δηάζεζεο θαη είρε σο επίπησζε ηε δηνξγάλσζε ζεηξάο
εθζηξαηεηψλ απνρήο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο αγνξέο
(“boycott”) λέσλ απηνθηλήησλ απφ ην θνηλφ. Δπίζεο, σο
πξφζζεηα ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αγνξάο απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο αλσηέξσ νκνζπνλδίαο ε αλαηίκεζε –κε δηαθπκάλζεηο σζηφζν- ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, αιιά θαη ε εμαγγειία εθπηψζεσλ
απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο απηνθηλήησλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ πξφζζεηε αζηάζεηα ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ εηζαγνκέλσλ νρεκάησλ θαη νδήγεζαλ αξθεηνχο θαηαλαισηέο
λα πεξηκέλνπλ έσο φηνπ ζηαζεξνπνηεζνχλ νη ηηκέο.
Γηαηεξήζεθε θαη ηνλ Αύγνπζην ε ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ γηα βαζηθά αγαζά
Ζ Αίγππηνο δηαηήξεζε ηελ ηεισλεηαθή ηεο ηζνηηκία ζηαζεξή ζηηο 16 ιίξεο αλά δνιιάξην γηα ζηξαηεγηθά θαη βαζηθά αγαζά κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ, ζχκθσλα κε ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν
δηαηήξεζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα κε βαζηθά ή
πνιπηειή πξντφληα ζε EGP16,7703 αλά δνιιάξην. Ζ
Αίγππηνο άξρηζε λα θαζνξίδεη κεληαία ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, κεηά απφ
ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα ζέζεη ζε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ηελ αηγππηηαθή ιίξα ην Ννέκβξην
ηνπ 2016. Όπσο πάλησο δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ην αξγφηεξν απφ ην ηέινο Ννεκβξίνπ ε
ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην γηα ηα κε βαζηθά
αγαζά πξφθεηηαη λα απμεζεί ζε επίπεδα πιεζίνλ ησλ
EGP18 αλά δνιιάξην.
Δπηβνιή εληαηηθώλ ειέγρσλ ζε εηζαγσγέο αγξνηηθώλ
πξντόλησλ από Ρσζία
χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο Αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (NFSA)
Γξα Mansour, «ε Αίγππηνο ζα εληαηηθνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ζε εηζαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα απφ ηε Ρσζία,
εμαηηίαο αλεζπρηψλ πεξί ξαδηελεξγνχ κνιχλζεσο ησλ
ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο ππξεληθήο έθξεμεο πνπ ζεκεηψζεθε
ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ζε ζηξαηησηηθή βάζε, ζηε βφξεηα
Ρσζία». Καηά ηνλ Γξα Mansour, «νη έιεγρνη, θαζψο θαη
ηα ελδερφκελα κέηξα αλαζηνιήο ησλ εηζαγσγψλ κπνξεί
λα επεθηαζνχλ θαη ζε αγξνηηθά πξντφληα ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηε Ρσζία».
Αύμεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο δάραξεο θαηά ηελ
ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, ε αηγππηηαθή παξαγσγή δάραξεο θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (2019) αλήιζε ζε 2,48 εθαη. ηφλνπο, απμεκέλε θαηά 320.500 ηφλνπο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο
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πεξηφδνπ ηνπ 2018. Ζ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο
απνδίδεηαη, κε βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ζηηο κεγαιχηεξεο –
θαηά 180.000 feddans- εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θέηνο γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηινπ, νη νπνίεο αλήιζαλ
ζπλνιηθά ζε 584.600 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ.
κέηξα). Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ρσξίο σζηφζν ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ην 2019 απμήζεθαλ επίζεο νη
θαιιηέξγεηεο δαραξνθάιακνπ, ελψ θαίλεηαη φηη κεηψλνληαη κε ηαρχ ξπζκφ νη εηζαγσγέο δάραξεο.
Οη αγξόηεο πηέδνπλ ην θξάηνο λα επηβάιεη δαζκό ζηηο
εηζαγσγέο δάραξεο
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Απγνχζηνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο δήηεζε πξφζθαηα
απφ ηελ θπβέξλεζε λα εμεηάζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ
ππνβάιεη νη αγξνηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο γηα επηβνιή
ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο δάραξεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, νη εθπξφζσπνη
ησλ αγξνηψλ έρνπλ δεηήζεη ηελ επηβνιή είηε δαζκψλ επί
ησλ εηζαγσγψλ δάραξεο απφ ην εμσηεξηθφ, ή πνζνηηθψλ
νξνθψλ ζηηο εηζαγσγέο. Σα ελ ιφγσ αηηήκαηα ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ δάραξεο ήιζαλ ζε ζπλέρεηα ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηεο πξφζθαηεο
πηψζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πξντφληνο. εκεηψλεηαη
φηη ε Αίγππηνο παξήγε ηζηνξηθά πςειέο πνζφηεηεο δάραξεο θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ηεο ηάμεσο ησλ 2,48 εθαη. ηφλσλ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε
320.500 ηφλσλ έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο.
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζρεηηθά φηη ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε ζθέπηεηαη, ζε ζπλέρεηα ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη απφ ηηο νξγαλψζεηο ησλ αγξνηψλ, λα επηβάιεη πξνζσξηλφ δαζκφ anti-dumping ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζηα
εηζαγφκελα θνξηία δάραξεο, γηα πεξίνδν 6 κελψλ.
Σν Τπ. Οηθνλνκηθώλ αλαθνίλσζε ηξνπνπνηήζεηο
ζηνπο εθηειεζηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ηεισλεηαθήο
λνκνζεζίαο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή ηεισλεηαθή ππεξεζία έρεη πξφζθαηα
εηζεγεζεί ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ
ζε απηήλ ξπζκίζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθηεισληζηψλ.
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη λέεο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο
ζα απαηηνχλ νη εθηεισληζηέο λα είλαη Αηγχπηηνη άλσ ησλ
21 εηψλ, νη νπνίνη ζα θαηέρνπλ πηπρίν αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ζα πεξλνχλ εηδηθέο εμεηάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα. Θπκίδνπκε φηη
νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ κέηξα επίζπεπζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο, θαζηέξσζε
θαη επέθηαζε «ιεπθήο ιίζηαο» αμηφπηζησλ εηζαγσγέσλ,
θαζψο θαη επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηεισλείσλ,
αλακέλεηαη λα ςεθηζηνχλ απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην θαηά ηελ επηθείκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζπλεδξηάζεψλ
ηνπ, πνπ μεθηλά ηνλ Οθηψβξην.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε πξφζθαηα λέεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζάγνληαη
ζηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ηελ
έμνδν απφ ηα ηεισλεία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθν-
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ληαη ζε θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο (“transit”) θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε απνζήθεο εθηφο ησλ ιηκέλσλ ή άιισλ ζεκείσλ εηζφδνπ, γηα παξάδεηγκα εληφο ειεπζέξσλ ή εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή δαζκνχ,
αιιά δηα ηεο θαηάζεζεο εγγπήζεσλ απφ πιεπξάο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ (εηζαγσγέσλ). Καηά ην Τπνπξγείν, «ν
ππνινγηζκφο ησλ δαζκψλ θαη θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα
ελ ιφγσ αγαζά ππφ δηακεηαθφκηζε ζα βαζίδεηαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ &
Δκπνξίνπ (GATT), ελψ νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζα ελνπνηήζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα ηεισλεηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζα θαηαπνιεκήζνπλ θαηλφκελα θαηάρξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο “transit”
θαη ησλ ζρεηηθψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ».
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλαθέξζεθε ζε «επηθείκελε
ππνγξαθή ζεηξάο ζπκθσληψλ ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ζε
ηεισλεηαθά δεηήκαηα, κε ηελ Δ.Δ., ηηο ΖΠΑ θαη ηε Λεπθνξσζία, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα
ηεισλεηαθήο απνηίκεζεο ηεο αμίαο πξντφλησλ, εθηίκεζεο
ησλ αλαινγνχλησλ δαζκψλ θαη θφξσλ, εθαξκνγήο ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζεο ηεισλεηαθψλ
παξαβάζεσλ θαη εληνπηζκνχ παξάλνκσλ θαη επηθίλδπλσλ πξντφλησλ, φπσο ηα φπια θαη ηα λαξθσηηθά». Πην
αλαιπηηθά, ν θ. Maait αλέθεξε φηη «έρεη νξηζηηθνπνηεζεί
θείκελν πξνθαηαξθηηθήο δηκεξνχο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο
ηεισλεηαθήο ζπλδξνκήο κε ηηο ΖΠΑ, ελψ πξνεηνηκάδεηαη
απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ε έλαξμε ζπλνκηιηψλ κε ηελ
Δ.Δ. γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηεισλεηαθήο θχζεσο (ζρεηηθψλ κε ην είδνο, ηελ
αμία, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ησλ
αγαζψλ), αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ εκπνξίνπ ησλ δχν πιεπξψλ». Όζνλ αθνξά
ηε ζέζπηζε αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Λεπθνξσζία,
ν θ. Maait αλέθεξε φηη «ε ζρεηηθή ζπκθσλία αλακέλεηαη
λα ππνγξαθεί θαηά ηελ επηθείκελε –ην επηέκβξην- ζχλνδν ηεο κηθηήο δηκεξνχο επηηξνπήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο».
Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ εμαγσγώλ πξνο
αθξηθαληθέο ρώξεο
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS) πνπ δεκνζίεπζε ζην ηέινο Απγνχζηνπ ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ),
ην χςνο ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο πξνο ηελ Αθξηθή αλήιζε ην 2018 ζε $4,7 δηζ., έλαληη $3,7 δηζ. ην 2017, σζηφζν ηα αηγππηηαθά πξντφληα αληηκεησπίδνπλ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο νμχ αληαγσληζκφ απφ πξντφληα αζηαηηθήο πξνέιεπζεο (θπξίσο Κίλαο θαη Ηλδίαο), αιιά θαη απφ
γαιιηθά θαη ηνπξθηθά πξντφληα. Καηά ηελ CAPMAS, ην
2018 ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ –κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ- ππήξμε ε Αιγεξία, απνξξνθψληαο πξντφληα αμίαο $977,2 εθαη., ελψ
αθνινχζεζαλ ε Ληβχε ($632,6 εθαη.), ην Μαξφθν
($499,3 εθαη.), ε Σπλεζία ($496,6 εθαη.) θαη ην νπδάλ
($396,6 εθαη.). χκθσλα κε ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εθπνλήζεη ζηξαηεγηθή κειέηε αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ πξνο αθξηθαληθά θξάηε έσο
ην 2020, ζηνρεχνληαο νκάδεο θξαηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη
ζε ηξία ρξνληθά ζηάδηα: (α) ην πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ην νπδάλ, ηελ Αηζηνπία, ηελ Οπγθάληα, ηελ Κέλπα,
ην Κνλγθφ, ηε Εάκπηα, ηε Εηκπάκπνπε, ηε Μαδαγαζθάξε
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θαη ην Μαπξίθην, (β) ζην δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλνληαη ε Γθακπφλ, ην Κακεξνχλ, ε Νηγεξία, ην Σφγθν, ε
Γθάλα, ε Αθηή Διεθαληνζηνχ, ε Ληβεξία, ε ηέξξα Λεφλε, ε Γνπηλέα, ε ελεγάιε, ε Μαπξηηαλία θαη ην Μάιη,
ελψ (γ) ζην ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλνληαη ε Αγθφια, ε
Νακίκπηα, ε Μπνηζνπάλα θαη ε Ν. Αθξηθή. Δπηπιένλ, ε
θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ζηηο αθξηθαληθέο αγνξέο, ηφζν απφ ηελ άπνςε αληηκεηψπηζεο
ηνπ πςεινχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, φζν θαη απφ ηελ
πιεπξά ηεο παξνρήο εξγαιείσλ αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ
πηζηψζεσλ, αιιά θαη «ειάθξπλζεο» ησλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ πνπ ζέηνπλ νξηζκέλεο αθξηθαληθέο ρψξεο ζηηο
εηζαγσγέο.
Πξέζβεο Ν. Κνξέαο: «Η Κνξέα ζηνρεύεη ζε ζπκθσλία
ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ κε ηελ Αίγππην»
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο
18/8 ν Πξέζβεο ηεο Ν. Κνξέαο ζηελ Αίγππην θ. Yoon
δήισζε φηη «ε ενχι επηδηψθεη ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο
ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Αίγππην, δεδνκέλνπ φηη
απηή απνηειεί ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θαη επελδπηηθφ εηαίξν ηεο Κνξέαο». χκθσλα κε ηνλ Κνξεάηε Πξέζβε, ν
νπνίνο ηφληζε επίζεο ηνλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν πνπ
δηαδξακαηίδεη ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθηγμε ησλ δηκεξψλ
ζρέζεσλ ε δεκηνπξγία ηνπ κηθηνχ Αηγππηην-Κνξεαηηθνχ
Σερλνινγηθνχ Κνιιεγίνπ ζηελ πεξηνρή Beni Suef, ν
φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ έρεη ππεξβεί ηα $2 δηζ.,
ελψ νη θνξεαηηθψλ ζπκθεξφλησλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην παξάγνπλ κεξίδην πιεζίνλ ηνπ
80% ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κε θαηά πξνζέγγηζε χςνο εηεζίσλ εζφδσλ ζηα
$700 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ε πεξηθέξεηα Beni Suef, λνηίσο ηνπ Καΐξνπ, έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηα θνξεαηηθά επελδπηηθά ζπκθέξνληα ζηελ Αίγππην, σο «πεγή»
ηερληθά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηε βηνκεραλία. Καηά ηνλ θ. Yoon, «επί ηνπ παξφληνο εμειίζζνληαη δηκεξείο δηαβνπιεχζεηο κε ζθνπφ ηελ ππνγξαθή ηεο
σο άλσ ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ, ψζηε λα εληζρπζεί ην δηκεξέο εκπφξην θαη ε πξφζβαζε ησλ εμαγφκελσλ θνξεαηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο Αηγχπηηνπο θαηαλαισηέο».
Απμεκέλεο θαηά 6,7% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο από
κηθηέο βηνκεραληθέο δώλεο (QIZ)
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2019 απφ κηθηέο βηνκεραληθέο δψλεο ΑηγχπηνπΗζξαήι (“Qualifying Industrial Zones” – QIZ) εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 6,7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018, αλεξρφκελεο ζε $472 εθαη. Καηά ηα ελ
ιφγσ ζηνηρεία, ην 97% ησλ εμαγσγψλ απηψλ απαξηηδφηαλ απφ έηνηκα ελδχκαηα θαη θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ελψ ην ππφινηπν 3% απφ ηξφθηκα θαη πξντφληα
παινπξγίαο, δχν θιάδσλ πνπ έρνπλ ζρεηηθά πξφζθαηα
πξνζηεζεί ζηηο αλσηέξσ δψλεο. εκεηψλεηαη φηη νη κηθηέο
εηδηθέο βηνκεραληθέο δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηξηκεξή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ην 2004
θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην 2005, βάζεη ηεο νπνίαο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηηο δψλεο απηέο ζηελ Αίγππην
δχλαληαη λα εμάγνπλ θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζηηο
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ΖΠΑ άλεπ δαζκψλ θαη πνζνζηψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ελζσκαηψλνπλ εηζξνέο ηζξαειηλήο πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ (10,5%).
ηα $976 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ
ην 7κελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη
εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $976 εθαη., απμεκέλεο θαηά πιεζίνλ ηνπ 7% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018
($915 εθαη.). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο
εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ –πνπ απνηεινχλ ην
κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 20% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2018 θαη
αλήιζαλ ζε $541 εθαη. Σηο ΖΠΑ αθνινχζεζαλ, απφ
πιεπξάο κεγέζνπο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ, ε
Ηζπαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Βξεηαλία. Όπσο ζεκείσζαλ
ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 26% ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2019, αλεξρφκελεο ζε $46 εθαη.
Αύμεζε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ βάκβαθνο ην νθηάκελν 2019
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο εκθαλίζηεθαλ
απμεκέλεο θαηά 74% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 1,74 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 1 εθαη. κεηξηθψλ θαληαξηψλ θαηά
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ε εμαγσγηθή πεξίνδνο γηα ην βακβάθη δηαξθεί 9
κήλεο θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο Απγνχζηνπ.
Αηγππηηαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εκπνξίνπ & επελδύζεσλ κε ρώξεο G7
Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζηηο εξγαζίεο ηεο δηάζθεςεο θνξπθήο
ηεο νκάδαο ησλ 7 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ
(G7) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πφιε Biarritz ηεο Γαιιίαο ην
ηξηήκεξν 24-26/8, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο δεκνζίεπζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο
ππεξεζίαο (CAPMAS), ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ κε ηηο ρψξεο G7, θαζψο θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηελ
CAPMAS, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2019, νη
αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ρψξεο G7 εκθαλίζηεθαλ
απμεκέλεο θαηά 8,8%, αλεξρφκελεο ζε $3,8 δηζ., έλαληη
$3,5 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. Κπξηφηεξνη απνδέθηεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαηά ην εμάκελν 2019, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ππήξμαλ νη
ΖΠΑ (εηζαγσγέο απφ Αίγππην χςνπο $1 εθαη.), ε Ηηαιία
(εηζαγσγέο $951,7 εθαη.), ε Βξεηαλία (εηζαγσγέο $719,1
εθαη.) θαη ν Καλαδάο (εηζαγσγέο $341,4 εθαη.). Απφ ηελ
άιιε, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο απφ ηηο ρψξεο G7 αλήιζαλ ην εμάκελν 2019 ζε $8,7 δηζ., απμεκέλεο θαηά 2%
έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018 ($8,5 δηζ.), κε
θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηηο ΖΠΑ (εμαγσγέο πξνο Αίγππην χςνπο $2,7 δηζ., ηε Γεξκαλία (εμαγσγέο $2,1 δηζ.),
ηελ Ηηαιία (εμαγσγέο $1,5 δηζ.), Γαιιία (εμαγσγέο
$861,1 εθαη.). Ο ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ Αηγχ-
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πηνπ θαη ρσξψλ G7 εκθαλίζηεθε ην εμάκελν 2019 απμεκέλνο θαηά 4%, θζάλνληαο ηα $12,4 δηζ., έλαληη $12 δηζ.
ην εμάκελν 2018. Απφ πιεπξάο θαζαξψλ επελδχζεσλ
ησλ ρσξψλ G7 ζηελ Αίγππην, θαηά ην πξψην εμάκελν
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 (Ηνπι.-Γεθ. 2018), απηέο
αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε $3,8 δηζ. (έλαληη $3,6 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18), κε θπξηφηεξνπο επελδπηέο ηε Βξεηαλία ($2,4 δηζ.) θαη ηηο ΖΠΑ (1,1 δηζ.), πάληνηε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS.
Κνηλό ππνπξγηθό δηάηαγκα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ εκπνξίνπ βάκβαθνο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 26/8
ππεγξάθε θνηλφ ππνπξγηθφ δηάηαγκα ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαη Γεσξγίαο, ην νπνίν ξπζκίδεη
ηελ εγρψξηα εκπνξία βάκβαθνο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο
2019/20 θαη νξίδεη απηή ζα δηεμάγεηαη κε βάζε ηνπο
φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζεζπίδεη θαη εγθξίλεη ε
αξκφδηα επηηξνπή εκπνξίνπ βάκβαθνο. Σν δηάηαγκα πξνβιέπεη επίζεο φηη ε εκπνξία βάκβαθνο ζα πεξηνξίδεηαη ζε
νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζπιινγήο, ηα νπνία ζα
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ειεθηξνληθά, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο. Γεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ δε φηη,
ην έξγν ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ ζεκείσλ δηάζεζεο ηνπ βάκβαθνο έρεη μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά
ζηα δχν λέα ηέηνηα ζεκεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ζηηο
πεξηθέξεηεο Beni Suef θαη Fayoum. Δπίζεο, ζχκθσλα κε
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, «νη θαιιηεξγεηέο επηηξέπεηαη
λα επηηπγράλνπλ ηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο κέζσ ηνπ
λένπ ζπζηήκαηνο δεκνπξαζηψλ, νη δε ηηκέο δηάζεζεο ηνπ
εγρψξηνπ βάκβαθνο ζα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πξντφληνο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ηδηαίηεξσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηγππηηαθνχ
βάκβαθνο». ε ζρεηηθή ηνπ δήισζε, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar αλέθεξε φηη «ην λέν ζχζηεκα εγρψξηνπ εκπνξίνπ βάκβαθνο ζα απνθαηαζηήζεη
ηε δηεζλή ζέζε ηνπ αηγππηηαθνχ πξντφληνο θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζε απηφ»,
πξνζζέηνληαο φηη «ηα δχν Τπνπξγεία ζπλεξγάδνληαη κε
ζηφρν λα βειηηψζνπλ ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπ αηγππηηαθνχ βάκβαθνο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ρξήζεηο
ηνπ απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία».
Όπσο ζεκείσζαλ πάλησο εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην ηέινο Απγνχζηνπ, νη πξψηεο δεκνπξαζίεο πνπ
δηελεξγήζεθαλ ζην Beni Suef θαη ην Fayoum κε βάζε ην
λέν ζχζηεκα, ζπλάληεζαλ ηε δπζπηζηία θαη ηελ αληίδξαζε ησλ εηαηξεηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αξλήζεθαλ λα
κεηάζρνπλ εμαηηίαο ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ εθθίλεζεο, πνπ αλήιζαλ ζε EGP2.100 αλά κεηξηθφ θαληάξη.
Μεησκέλεο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ρεκηθώλ & ιηπαζκάησλ ην α΄ εμάκελν 2019
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ζπκβνπιίνπ εμαγσγέσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ιηπαζκάησλ,
ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο νη
εμαγσγέο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 11% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή
πεξίνδν, αλεξρφκελεο ζε $2,419 δηζ., έλαληη $2,707 δηζ.
ην εμάκελν 2018. Πην αλαιπηηθά φζνλ αθνξά θχξηεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, θαηά ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκβνπιίνπ, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πιαζηηθψλ θαη ειαζηη-
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θψλ απμήζεθαλ θαηά 3% ην πξψην εμάκελν 2019 θη αλήιζαλ ζε $839,76 εθαη., νη εμαγσγέο ιηπαζκάησλ απμήζεθαλ επίζεο θαηά 1% αλεξρφκελεο ζε $658,09 εθαη.,
ελψ νη εμαγσγέο πξντφλησλ γπαιηνχ απμήζεθαλ θαηά 2%
θζάλνληαο ηα $84,84 εθαη. Απφ ηελ άιιε, θχξηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ νη εμαγσγέο ηνπο κεηψζεθαλ ην
εμάκελν 2019 ππήξμαλ ηα πξντφληα ραξηηνχ (-11%,
$258,71 εθαη.), ηα αλφξγαλα ρεκηθά (-15%, $218,4 εθαη.), ηα απνξξππαληηθά (-32%, $110,96 εθαη.) θαη ηα
νξγαληθά ρεκηθά (-63%, $88,06 εθαη.).
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
πκθσλία ζπκπαξαγσγήο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ
Δθβηνκεράληζεο κε νπγγξηθό όκηιν
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ,
ππέγξαςε ηελ 1ε/8 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νπγγξηθφ φκηιν Tungsram, κε αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή
εηδψλ θσηηζκνχ δξφκσλ θαη άιισλ θσηηζηηθψλ εηδψλ,
ζηελ Αίγππην. Σν ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ νπγγξηθφ φκηιν ζηνλ AOI,
κε ζηφρν ηε ζπκπαξαγσγή θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο ιακπηήξεο “LED”, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ δξφκσλ θαη εηδψλ «έμππλνπ» θσηηζκνχ γηα ηηο ππφ θαηαζθεπή λέεο, πξνσζεκέλεο ηερλνινγίαο, πφιεηο (“smart cities”). Όπσο ηφληζε ν επηθεθαιήο
ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, «ηα πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη
κε βάζε ηε ζπκθσλία καο κε ηελ Tungsram αθ’ ελφο ζα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ, αθ’
εηέξνπ δε ζα εμάγνληαη ζε αθξηθαληθέο θαη επξσπατθέο
αγνξέο».
Ννκηθή δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή δαζκώλ ζηηο
εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθώλ
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
Σχπνπ, λνκηθή δηακάρε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ
ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη μεζπάζεη ζηελ Αίγππην,
ζε ζπλέρεηα ηεο επηβνιήο, απφ ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα, βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019
ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ Ηνχιην,
ην αηγππηηαθφ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ζην νπνίν είραλ
πξνζθχγεη νη ζηγφκελεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ &
ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα νπιηζκνχ, αθχξσζε κε απφθαζή ηνπ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα,
ελψ ζηε ζπλέρεηα, ην Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην
απέξξηςε ηηο εθέζεηο πνπ άζθεζαλ νη κεγάιεο, θαζεηνπνηεκέλεο ραιπβνπξγίεο ηεο ρψξαο (ζπγθεθξηκέλα –θαηά
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- νη Suez Steel, Ezz Steel, El Marakby Steel θαη Kandil Steel, νη νπνίεο επξίζθνληαλ «πίζσ»
απφ ηελ απφθαζε επηβνιήο δαζκψλ), δεηψληαο ηελ επαλαθνξά ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα. Όπσο αλέθεξε ζηηο 8/8
ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, εηδηθφ λνκηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα ηεο δηνίθεζεο (Board of State Commissioners) ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ εμέδσζε –κε δεζκεπηηθήγλσκνδφηεζε δηα ηεο νπνίαο δηθαηψλεη ην αξρηθφ κέηξν
ηεο επηβνιήο ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ απφ ην Τπνπξγείν

ΑΤΓΟΤΣΟ

2019

ΔΛΙΓΑ 20

Δκπνξίνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηηο 17/8 ην Αλψηαην πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, Abu Sultan and El-Amal ζηελ πεΓηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην επξφθεηην λα ζπδεηήζεη επί ηεο ξηθέξεηα Ηζκαειίαο, El-Lahun ζηελ πεξηθέξεηα Fayoum,
γλσκνδφηεζεο ηνπ αλσηέξσ ζψκαηνο.
El-Fashn ζηελ πεξηθέξεηα Beni Suef θαη El-Adwa ζηελ
πεξηθέξεηα Minya. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Δγθαηλίαζε λέαο κνλάδαο ιηπαζκάησλ από ηνλ Αηγύ- πινπνηείηαη ζε έθηαζε 10.000 feddans. Όπσο αλέθεξε ν
πηην Πξόεδξν ζηελ Ain Sokhna
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε
ηηο 7/8, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε λέν επίζεο λέα βηνκεραληθή κνλάδα ζπζθεπαζίαο αγξνηηθψλ
κεγάιν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο θσζθνξη- πξντφλησλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Marsa Matrouh.
θψλ θαη ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Ain
Sokhna ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπέδ. Σν ελ ιφγσ ζπγθξφ- Κξαηηθά θνλδύιηα ύςνπο EGP5 δηζ. γηα δεκηνπξγία
ηεκα, ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ El-Nasr Company for Inter- 13 βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ
mediate Chemicals (NCIC), απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηνπ χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνείδνπο ηνπ ζηε Β. Αθξηθή, κε εηήζηα δπλακηθφηεηα επε- κηθψλ θ. Maait ζηηο 17/8, ηα θνλδχιηα ηνπ θξαηηθνχ πξνμεξγαζίαο 500 ρηι. ηφλσλ αθαηέξγαζηνπ ζείνπ θαη 2 ε- υπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20)
θαη. ηφλσλ αθαηέξγαζηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο. Σν ζπ- πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα ζθνπνχκελα έξγα δεκηνπξγίαο
γθξφηεκα εθηείλεηαη ζε 400 feddans (1 feddan = 4.200 13 λέσλ βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζε 12 αηγππηηαηεηξ. κέηξα) θαη πεξηιακβάλεη 9 εξγνζηάζηα. Ζ θαηα- θέο πεξηθέξεηεο (7 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Άλσ Αίγππην),
ζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην αλέξρνληαη ζε EGP5 δηζ. Όπσο εμήγεζε ν θ. Maait, ηδηαίγεξκαληθφ φκηιν Thyssenkrupp, κε εθηηκψκελν θφζηνο ηεξν βάξνο ζα δνζεί ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο κηθξέο
$1 δηζ.
θαη κεζαίεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, ελψ ν Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζε –ππφ επεμεξγαζία- λνκνζρέδην γηα
Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θπξώλεη ηε λέα λνκνζεζία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν
ηνλ θιάδν εμνξύμεσλ
πξνβιέπεη απμεκέλα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά θίλεηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο Al Sisi ηξα πξνο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε κέηξα γηα ηελ ελζσκάθχξσζε ηε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ θιάδν ησλ εμνξχμεσλ ησζή ηνπο ζηνλ επίζεκν νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο.
(“Mineral Resources Act”), ε νπνία εηζάγεη πξφζζεηα Ο θ. Maait αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δέζκεπζε θνλδπιίσλ
θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ χςνπο EGP6 δηζ. ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ, πξνο
ζε επελδχζεηο πξνο αλάπηπμε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο,
ρψξαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο παιαηφηεξεο ζρεηηθήο λν- ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφζθαηε θπβεξλεηηθή απφθαζε
κνζεζίαο πνπ εηζάγεη ν λένο λφκνο κεηαμχ άιισλ επε- ηνπ πεξαζκέλνπ Ηνπλίνπ (ε νπνία πξνβιέπεη εηήζηεο εμαθηείλνπλ ην κέγεζνο ησλ πεξηνρψλ παξαρψξεζεο πνπ ζα γσγηθέο επηδνηήζεηο χςνπο EGP6 δηζ., αξρήο γελνκέλεο
είλαη δηαζέζηκεο ζηηο εηαηξείεο, δεκηνπξγνχλ λέα Αξρή – απφ ην έηνο 2019/20). χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχαληί ησλ θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηψλ πνπ ήηαλ σο ηψξα καηα, θνλδχιηα χςνπο EGP2,4 δηζ. απφ ηηο σο άλσ εμααξκφδηεο- κε αξκνδηφηεηα ηελ έθδνζε αδεηψλ νξπρείσλ γσγηθέο εληζρχζεηο ζα δνζνχλ ζε κεηξεηά ζηηο επηρεηξήθαη ιαηνκείσλ γηα πεξηνρέο απεξηφξηζηνπ ζπλνιηθνχ κε- ζεηο, θνλδχιηα EGP1,8 δηζ. ζα δηαηεζνχλ πξνο κείσζε
γέζνπο (ελψ κέρξη ζήκεξα ππήξρε πεξηνξηζκφο αλψηαηνπ ππνρξεψζεσλ ησλ εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ πξνο ην θξάκεγέζνπο ζηα 16 ρηι. ηεηξ. κέηξα αλά πεξηνρή), ελψ επί- ηνο, ελψ θνλδχιηα EGP1,8 δηζ. ζα δηαηεζνχλ ζε δξάζεηο
ζεο δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα κπνξνχλ λα ελίζρπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ληφπησλ ζπζηαηηθψλ ζηα
αλαλεψζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξντφληα ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Καηά ηνλ Τπνπξγφ,
θνξέο. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ηε ζχλαςε «ε θπβέξλεζε επηδηψθεη ηε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο βηνκεδηαθνξεηηθψλ ζπκβάζεσλ γηα έξεπλα θαη γηα εθζθαθή / ραλίαο θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηήλ μέλεο ηερλνινγίαο
εμφξπμε, θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ royalties πνπ ζα θα- θαη ηερλνγλσζίαο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε
ηαβάιινπλ νη εηαηξείεο ζην θξάηνο, κε αλψηαην ζπληειε- ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ηε δηαθνζηή 20% επί ηεο αμίαο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ησλ νξπ- ξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνρείσλ. Δπηπιένλ, νη εμνξπθηηθέο επηρεηξήζεηο ζα θαηα- λνκίαο, κε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμαγσβάιινπλ πνζνζηφ 6% ηεο αμίαο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο γψλ».
ζηα θπβεξλεία ησλ θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηψλ.
Πηώζε ησλ πσιήζεσλ ηεο αηγππηηαθήο ηζηκεληνβηνΟ Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εγθαηληάδεη 1.300 λέα ζεξκν- κεραλίαο ην α΄ εμάκελν 2019
θήπηα ζηε Marsa Matrouh
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θιαδηθά ζηνηρεία,
ηηο 17/8, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο αηγππηηαθήο ηζηκεληνβηνκε1.300 λέεο κνλάδεο ζεξκνθεπίσλ εληφο ηεο ζηξαηησηηθήο ραλίαο (εγρψξηεο ζπλ εμαγσγέο) ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψβάζεο “Mohamed Naguib”, ζηελ πεξηνρή ηεο Marsa Ma- ηνπ εμακήλνπ 2019 θαηέγξαςαλ πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ
trouh, ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο ρψξαο. Σα ελ ιφγσ 3,3% ζε εηήζηα βάζε. Οη κέζεο ηηκέο πψιεζεο παξέκεηλέα ζεξκνθήπηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο λαλ ζε ζηαζεξά επίπεδα ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηέλαξμεο πινπνίεζεο ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ – κήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηάζε πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεεγθαηληαζζέληνο ην Φεβξνπάξην 2018- κεγάινπ εζληθνχ ρηζηεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019. Σνλ Ηνχλην 2019, νη πσιήαλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο ζεξκνθεπίσλ ζεηο ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο απμήζεθαλ θαηά
ζε ζπλνιηθέο εθηάζεηο 100.000 feddans (1 feddan = 4,5% -ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηνχλην 2018- θπξίσο εμαηηίαο
4.200 ηεηξ. κέηξα), ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Αηγχ- ηεο απμεκέλεο επνρηαθήο δήηεζεο ιφγσ ηεο πεξηφδνπ
πηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 10th of Ramadan ζηα
ηνπ Ρακαδαληνχ. Σνλ Ηνχλην, ν κέζνο ξπζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο
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Αιιαγή εγεζίαο ζηε Γηώξπγα νπέδ
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο
17εο/8, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi αληηθαηέζηεζε
ηνλ κέρξη ηψξα, απφ ην έηνο 2012, απφιπηα επηηπρεκέλν
επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ, λαχαξρν ε.α.
Mohab Mamish, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία έιεμε, κε ην λαχαξρν Osama Rabie, ν νπνίνο πξνεγνπκέλσο, ηνλ Απξίιην
2015 είρε δηνξηζζεί επηθεθαιήο ηνπ αηγππηηαθνχ Ναπηηθνχ θαη ην Γεθέκβξην 2016 αληηπξφεδξνο ηεο Αξρήο
Γηψξπγαο νπέδ. Δπίζεο, ν θ. Yehia Zaki, δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο ηεο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο ηεο δηεζλνχο ηερληθήο / κειεηεηηθήο εηαηξείαο ζπκβνχισλ Dar Al Handasah πνπ εδξεχεη ζηε Βεξπηφ, δηνξίζζεθε λένο επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, επίζεο ζε
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Mamish, πνπ θαηείρε θαη απηήλ ηε
Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζέζε απφ ην 2017. Ο λαχαξρνο ε.α. Mamish, ηνπνζεηήγξακκώλ κνλήο ηξνρηάο
ζεθε ζηε ζέζε ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi γηα
ηηο 5/8, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζέκαηα έξγσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ άμνλα ηεο Γηψξπγαο
(ζπγθεθξηκέλα ε Δζληθή Αξρή εξάγγσλ – NAT) ππέ- νπέδ.
γξαςε κε ηνλ φκηιν θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ Bombardier, ζχκβαζε δηάξθεηαο 30 εηψλ γηα ηελ εθηέιεζε Τπνγξαθή δύν ζπκθσληώλ επηρνξεγήζεσλ από ηελ
ηνπ κεγάινπ έξγνπ ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο EBRD γηα ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ εθζπγρξνληζκνύ
θαη ζπληήξεζεο ησλ δχν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ησλ αηγππηηαθώλ ζηδεξνδξόκσλ
«κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ ηα αλαηνιηθά πεξίρσ- χκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ησλ Τπνπξγείσλ
ξα ηνπ Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θαζψο Δπελδχζεσλ θαη Μεηαθνξψλ, ζηηο 19/8 ε αηγππηηαθή
θαη ηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ κεηαμχ ηνπο, κήθνπο θπβέξλεζε ππέγξαςε δχν ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή
52 ρικ. θαη 42 ρικ., αληίζηνηρα, δεκηνπξγψληαο ζηδεξν- Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), κε
δξνκηθφ άμνλα απφ ηελ πεξηνρή 6th of October City έσο ζθνπφ ηε ρνξήγεζε δχν επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ
ηε λέα πξσηεχνπζα. εκεηψλεηαη φηη ήδε ηνλ πεξαζκέλν χςνπο €1,5 εθαη., πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνεηνηκαζίΜάην, ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε επηιέμεη σο αο δξάζεσλ γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξν«πξνηηκψκελν» κεηνδφηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δξφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο πξψηεο επηζπκβαηηθήο αμίαο €3 δηζ., ηελ θνηλνπξαμία ηνπ νκίινπ ρνξήγεζεο ηεο EBRD ζα απνηειέζεη ε εθπφλεζε κειέBombardier κε ηνπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο
ζηδεξνδξφκσλ (ENR) ε νπνία ζα εηδηθεχεηαη ζηηο κεηανκίινπο Orascom Construction θαη Arab Contractors.
θνξέο εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ (cargo), κε ζθνπφ ηε
ε δαλεηζκό $2,5 δηζ. πξνζβιέπεη ην αηγππηηαθό θξά- βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ θνξηψζεσλ,
ηνο γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ “monorail”
κεηαθνξψλ θαη εληνπηζκνχ (“tracking”) αγαζψλ ησλ αηχκθσλα κε πεγέο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπ- γππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Αληηθείκελν ηεο δεχηεξεο επηγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), ε αηγππηηαθή θπβέξ- ρνξήγεζεο ζα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζπκβνπιεπηηθψλ
λεζε πξνζβιέπεη ζε δαλεηζκφ θεθαιαίσλ χςνπο $2,5 ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αγνξάο 100 λέσλ
δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ αηκνκεραλψλ. χκθσλα κε ελ ζέκαηη δειψζεηο ηνπ δηεπδχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) πνπ ζα ζπλ- ζπληή ηνπ γξαθείνπ ηεο EBRD ζηελ Αίγππην θ. Hamza,
δένπλ ηελ πεξηνρή 6th of October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα «ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεηνπ Καΐξνπ, κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Πην ζπ- δαο πξνο ηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε €5 δηζ., δηεζπαξκέλν
γθεθξηκέλα, νη πεγέο ηεο EBRD αλέθεξαλ φηη ε Αίγππηνο ζε πνηθηιία θιάδσλ, κε έκθαζε ζηε βηνκεραλία, ηηο ππνεπηδηψθεη ηε ιήςε ηξηψλ δαλείσλ χςνπο $1 δηζ., $900 δνκέο θαη ηα έξγα κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα».
εθαη. θαη $600 εθαη., απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), κία βξεηαληθή ηξάπεδα πνπ δελ θαηνλν- Δγθαηλίαζε κεγάινπ έξγνπ δώλεο logistics ζηελ Άλσ
κάδεηαη θαη ηελ EBRD, αληίζηνηρα. Θπκίδνπκε φηη ζηηο Αίγππην
αξρέο Απγνχζηνπ ππεγξάθε ε ζχκβαζε κεηαμχ αηγππηηα- Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 20/8,
θνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bombardier-Orascom- ν Τπνπξγφο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ & Δζσηεξηθνχ ΔArab Contractors γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ κπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ θ. Meselhy εγθαηλίαζε ην κεγάιν
έξγν δεκηνπξγίαο δψλεο κε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο,
δχν γξακκψλ, πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ.
κεηαθνξάο θαη ηξνθνδνζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
ηα $5,9 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηώξπγαο νπέδ ην νηθνλν- (logistics) ζηελ Άλσ Αίγππην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
κηθό έηνο 2018/19
πεξηνρή ηεο Qena, πξνυπνινγηζκνχ EGP2 δηζ. Ζ δψλε
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ ηξηεηίαο
ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 30.000 ζέζεηο άκεζεο θαη
θαηέγξαςαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 άλνδν ηεο έκκεζεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
ηάμεσο ηνπ 5,4%, αλεξρφκελα ζε $5,9 δηζ., έλαληη $5,6 Δπηπιένλ, νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε αηδηζ. ην έηνο 2017/18.
γππηηαθή Αξρή Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ
(ITDA) πξφθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ λα
αλήιζε ζε 52%, αζθψληαο πίεζε ηφζν ζηηο ηηκέο πψιεζεο φζν θαη ζηνπο «παίθηεο» ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο.
χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε δήηεζε αηγππηηαθνχ
ηζηκέληνπ ζα πξέπεη λα απμεζεί θαηά πεξίπνπ 47% ψζηε
λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, θζάλνληαο κέζν δείθηε αμηνπνίεζεο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο
ηεο ηάμεσο ηνπ 85%, θάηη πνπ ζεσξείηαη κάιινλ απίζαλν
λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ ζε βξαρππξφζεζκν
ρξνληθφ νξίδνληα. Οη ίδηεο εθηηκήζεηο αλαθέξνπλ φηη, νη
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο
αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ηηο κε θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ πςειφ επίπεδν δαλεηζκνχ εθηφο ηεο αγνξάο, εληφο ηνπ πξνζερνχο δσδεθακήλνπ.
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πξνθεξχμεη 5 δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή θφκβσλ logistics ζηηο πεξηνρέο Kafr El Sheikh,
νπέδ, Νέαο Κνηιάδαο (El Wadi El Gedid), Sharkia θαη
Δξπζξάο Θάιαζζαο, αξρηθψο εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ
επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP14,2 δηζ.
Αλάζεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο 1εο θάζεο
ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξό Καΐξνπ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην θιαδηθφ Σχπν, ε Δζληθή Αξρή
εξάγγσλ (ΝΑΣ) αλέζεζε ην έξγν θαηαζθεπήο κέξνπο
ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ (πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηδεξνηξνρηάο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ) ζηελ θνηλνπξαμία ηνπ
ηαπσληθνχ νκίινπ Mitsubishi κε ηνλ αηγππηηαθφ Orascom. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζπκβαηηθή αμία
ηνπ έξγνπ –πνπ είλαη εθθξαζκέλε ζε 3 λνκίζκαηα- αλέξρεηαη ζε EGP3,8 δηζ. ($230,3 εθαη.), €397,3 εθαη. θαη
¥10,1 δηζ., αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηεο
θνηλνπξαμίαο Mitsubishi - Orascom ππεξίζρπζε εθείλσλ
πνπ είραλ ππνβιεζεί απφ ηνλ ηαπσληθφ φκηιν Marubeni,
θαζψο θαη ηηο επίζεο ηαπσληθέο θνηλνπξαμίεο Hitachi –
Sojitz θαη Toyo Engineering Corporation – Mitsui, πνπ
είραλ πξνεπηιεγεί γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ,
πάληνηε ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θιαδηθά δεκνζηεχκαηα.
Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο, ε ΝΑΣ είρε
αλαθαιέζεη δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ, εμαηηίαο ηεο
ππεξβνιηθά πςειήο –φπσο θξίζεθε- νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ θνηλνπξαμία ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Taisei Corporation κε ηελ αηγππηηαθή
Orascom. Ζ γξακκή 4 πξνγξακκαηίδεηαη λα ζπλδέζεη ηα
δπηηθά κε ηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ.
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Οη Τπνπξγνί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο & Σνπξηζκνύ
εγθαηληάδνπλ λέν ηεξκαηηθό ζηαζκό ζην αεξνδξόκην
ηεο Hurghada
ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, νη Τπνπξγνί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη Σνπξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ εγθαηλίαζαλ λέν επηβαηηθφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ
δεκνθηινχο ηνπξηζηηθνχ ζέξεηξνπ ηεο Hurghada, ζηελ
Δξπζξά Θάιαζζα. Ζ πξφζθαηε σο άλσ επέθηαζε απμάλεη ηε δπλακηθφηεηα ππνδνρήο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο
Hurghada ζηνπο 7,5 εθαη. επηβάηεο ζε εηήζηα βάζε,
ψζηε απηή λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηαξθψο απμαλφκελα
επίπεδα ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Ο λένο
ηεξκαηηθφο ζηαζκφο δηαζέηεη 11 πχιεο αλαρσξήζεσλ κε
θπζνχλα, θαζψο θαη 9 πχιεο εμφδνπ πξνο αεξνζθάθε κε
ηε ρξήζε ιεσθνξείσλ. Δπίζεο, ην λέν θηίξην δηαζέηεη 72
γθηζέ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ θαη απνζθεπψλ. εκεηψλεηαη
φηη ν θχξηνο φγθνο αθίμεσλ ζην αεξνδξφκην ηεο Hurghada πξνέξρεηαη απφ ην Κάηξν, ελψ ην αεξνδξφκην ππνδέρεηαη επίζεο πιεζψξα πηήζεσλ charter απφ πνιιέο πξνειεχζεηο, θπξίσο επξσπατθέο θαη εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ 40 αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Δπηπιένλ, ην αεξνδξφκην ηεο Hurghada εμππεξεηεί θαη ηνπο γεηηνληθνχο
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, El
Gouna, Sahl Hasheesh, Safaga θαη El Qusayr.

Η Αίγππηνο ζηνρεύεη ηνπο 12 εθαη. ηνπξίζηεο ην έηνο
2019/20
χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ επηθαινχληαη αηγππηηαθέο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ζηφρν ηεο
Αηγχπηνπ απνηειεί ε πξνζέιθπζε 12 εθαη. μέλσλ ηνπξηζηψλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20, έλαληη 11,3 εθαη. ηνπξηζηψλ πνπ αθίρζεθαλ ζηε ρψξα ην 2018 θαη 8,3
εθαη. ην 2017. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα επηηχρεη εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11%. Παξάιιεια,
ΣΟΤΡΙΜΟ
Γεκνζηεύκαηα πεξί επηβνιήο λέσλ αεξνπνξηθώλ ηε- ζηνρεχεη λα απμήζεη ην ζσξεπηηθφ αξηζκφ δηαλπθηεξεχιώλ
ζεσλ ηνπξηζηψλ ζε μελνδνρεία ζηε ρψξα, ζην επίπεδν
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην ηέινο ησλ 127 εθαη., έλαληη 113 εθαη. δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά
Ηνπιίνπ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19).
Younes Hamed, εμέδσζε απφθαζε πνπ δεκνζηεχζεθε
ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα, δηα ηεο νπνίαο επηβάιινληαη, Δθθίλεζε δηεζλνύο εθζηξαηείαο πξνώζεζεο ηνπ αηγπαπφ ηηο 15/11 ηξέρνληνο έηνπο, λέα ηέιε ζηηο αλαρσξή- πηηαθνύ ηνπξηζκνύ
ζεηο απφ ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα, ηφζν γηα εγρψξηεο, ηηο 12/8, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ αλαθνίφζν θαη γηα δηεζλείο πηήζεηο. Σα δεκνζηεχκαηα θάλνπλ λσζε ηελ εθθίλεζε λέαο κεγάιεο δηεζλνχο εθζηξαηείαο
ιφγν πεξί ηειψλ χςνπο $25 γηα ηνπο επηβάηεο φισλ ησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο,
πηήζεσλ, θαζψο θαη πξφζζεησλ ηειψλ χςνπο $5 γηα επη- δίλνληαο απηή ηε θνξά ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάδεημε
βάηεο εγρψξησλ πηήζεσλ, αιιά θαη επηπξφζζεησλ ηειψλ ησλ αξεηψλ ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ. Σν ζρεηηθφ
πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο αεξνδξφκηα. βίληεν, πνπ θέξεη ηίηιν “People to People”, έρεη παξαχκθσλα κε ηνλ Σχπν, ηα ελ ιφγσ ηέιε ζα εηζπξάηην- ρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεγάιε δηεζλή πιαηθφξκα ηαληαη είηε ζε δνιιάξηα, ή ζην ηζφπνζφ ηνπο ζε εγρψξην ή μηδησηηθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηελ επσλπκία
μέλν λφκηζκα. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ζρεηηθή “Beautiful Destinations”, ε νπνία θαη ην δεκνζηεχεη ζηηο
απφθαζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ ηζηνζειίδεο ηεο. Ζ λέα εθζηξαηεία επηθεληξψλεη ην ελδηπξνζγείσζεο θαη ζηάζκεπζεο ησλ αεξνζθαθψλ θαηά αθέξνλ ηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα
15%. Ωο βαζηθή αηηία γηα ηελ επηβνιή ησλ λέσλ ηειψλ σο θνκηζηή πνιηηηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη πξνζθνξάο
αλαθέξεηαη απφ ηνλ Σχπν ε αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πςεινχ επηπέδνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Όπσο δήισζε
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ε Τπνπξγφο θα Al-Mashat, «νη Αηγχπηηαηγππηηαθά αεξνδξφκηα. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκή- νη είλαη άλζξσπνη κε ππεξεθάλεηα, πάζνο, αγάπε γηα ηελ
ζεηο, νη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο απφ ηηο απμήζεηο ησλ εηξήλε, ηελ πξφνδν θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη απνηεηειψλ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ηηκέο ησλ εηζη- ινχλ ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα –πέξα απφ ηηο θπηεξίσλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηηο πηήζεηο ηνπο ζηθέο νκνξθηέο θαη ηα αξραηνινγηθά ζέιγεηξα ηεο ρψξαο
- για ηη μελλονηική επιηστία ηοσ αιγσπηιακού ηοσριπξνο Αίγππην.
ζκνχ». εκεηψλεηαη φηη ε εθζηξαηεία “People to People”
απνηειεί κία απφ ηηο θάζεηο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ
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θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “Egypt – Tourism Reform
Program” (E-TRP) πνπ εγθαηληάζηεθε ηνλ Οθηψβξην
2018. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηεο πιαηθφξκαο “Beautiful Destinations”
αλαθνηλψζεθε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ζην πιαίζην ηεο
θεηηλήο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζηε κεγάιε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε “ITB Berlin”.
Πξνβιέςεηο γηα πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην
2019
ε δεκνζηεπζείζεο –ηνλ Ηνχιην- πξνβιέςεηο 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, ζπγθεθξηκέλα ην Κάηξν, ην Sharm El Sheikh, ε
Hurghada, θαη ε Αιεμάλδξεηα, αλακέλεηαη ζηε δηάξθεηα
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα εκθαλίζνπλ άλνδν ηνπ δείθηε
κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) θαηά
11%, 39%, 29% θαη 27% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ην
2018. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Colliers, γηα ην
έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ην 79% γηα ην Κάηξν, ην 64% γηα ην
Sharm El Sheikh, ην 69% γηα ηε Hurghada θαη ην 84%
γηα ηελ Αιεμάλδξεηα. χκθσλα κε ηελ Colliers, «νη πξννπηηθέο ηνπ αηγππηηαθνχ μελνδνρεηαθνχ / ηνπξηζηηθνχ
θιάδνπ παξακέλνπλ επνίσλεο, ελψ ζα πξέπεη θέηνο λα
αλακέλεηαη φηη νη δπλαηνί αηγππηηαθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζα παξνπζηάζνπλ κεγέζπλζε ησλ κέζσλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηνπο αλά δσκάηην ζε ξπζκφ 27%, έλαληη ηνπ
2018».
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ
Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tει : 00203-4868583, Φαμ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net
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Πξνζερείο Δθζέζεηο
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Event:
Duration:

Sahara Exhibition
9-12/9/2019

Tel., fax:

+(202) 3338-6290, fax: +(202) 3338-6304

Website, e-mail:

Location:

http://www.saharaexpo.com, info@saharaexpo.com
Expo Co. For International Exhibitions & Conventions,
Informa Co.
New Egypt International Exhibition Center

Event:

Textile, Readymade Garments Exhibition

Duration:

17/9/2019

Tel., fax:

+(20) 100-1665522, fax: +(202) 2266-9192

Organizer :

Oriental Weavers Co.
Cairo International Convention & Exhibition Center
(Nefertiti Hall)

Organizer:

Location:

Website, e-mail:
Organizer:

Paper Middle East
18-20/9/2019
+(202) 2671-2287, 2670-5239, 2275- 3634, fax: +(202)
2275-3634
http://www.papermideast.com, info@nilefairs.com
Nile Trade Fairs

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel., fax:

Wall & Floorex Exhibition
19-22/9/2019
+(202) 3335-5423, fax: +(202) 3336-7979

Organizer:

Vision Fairs Co.

Event:
Duration:
Tel., fax:

Location:
Event:
Duration:
Tel.:
Organizer:
Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall
4)
Expo Moda
20-22/9/2019
+(202) 2623-3190
Expo Book Co.
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
1, 2, 3)

Event:

China Commercial Exhibition

Duration:

28-30/9/2019

Tel. & Fax:
Organizer:

+(202) 2273-4086, fax: +(202) 2273-4089
Arab Express Co.
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
4, 5)

Location:

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/
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υναλλαγματική ισοτιμία
Φρηματιστήριο Αιγύπτου
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