Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (19-24/3/2019)
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
ηόρνο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζην 6,1% ην πξνζερέο νηθνλνκηθό έηνο
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6,1% θαη ζε
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα χςνπο 7,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο
(2019/20). Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη ελ ιφγσ ζηφρνη ηνπ θ. Maait δηαθέξνπλ
ειαθξφηαηα –πξνο ην ρεηξφηεξν- απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ αλαθνηλσζεί απφ
θπβεξλεηηθά ζηειέρε πξν εκεξψλ θαηά ηελ επηζθφπεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ
θεηηλνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλέθεξαλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζην 6,2% θαη
έιιεηκκα ζην 7,1% ηνπ ΑΔΠ, αληίζηνηρα.
Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε επίζεκε ζηνρνζεζία
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο
νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) δελ έρεη κεηαβιεζεί, κε ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ θα
El-Saeed λα δειψλεη ζηηο 21/3 φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ην 6%. Ζ
θα El-Saeed αλαθέξζεθε επίζεο ζε πηψζε ηνπ εηήζηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην επίπεδν ηνπ
9,1% θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Fitch αλαβαζκίδεη ην αμηόρξεν ηεο Αηγύπηνπ
ηηο 21/3, ν δηεζλήο νίθνο Fitch αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ
καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ, ηφζν ζε μέλν φζν θαη εγρψξην λφκηζκα,
ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Ο νίθνο Fitch επηζήκαλε φηη «ε
αλαβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο
πινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ
ζε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο
εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο». Καηά ηνλ νίθν Fitch, «νη νηθνλνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη κεηά ηελ εθπλνή ηεο
ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ παξέρεη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ
Σακείν (ΓΝΣ) ζηε ρψξα, πνπ ζα ζπκβεί αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο».
Ο νίθνο εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ
έηνο ζα αλέιζεη ζε 8,6% ηνπ ΑΔΠ, ελψ παξάιιεια ζα επηηεπρζεί πξσηνγελέο πιεφλαζκα
ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% ηνπ ΑΔΠ. Καηά ηνλ νίθν Fitch, ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19
αλακέλεηαη λα θνξπθσζνχλ νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα απνπιεξσκή ηφθσλ, ζην επίπεδν
ηνπ 10,2% ηνπ ΑΔΠ, πξνηνχ απηέο αξρίζνπλ λα απνθιηκαθψλνληαη απφ ην πξνζερέο
νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20). Ζ Fitch πξνβιέπεη φηη θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο ν
ξπζκφο αλάπηπμεο ζα αλέιζεη ζε 5,5%, θαζψο θαη φηη ν κέζνο πιεζσξηζκφο ζα πέζεη ζην
10%. Ζ Fitch αλακέλεη εμάιινπ ρακειφηεξα επίπεδα δεκνζίσλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο –
θάησ απφ ην θαηψθιη ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ- θαζψο θαη επηδνηήζεσλ & θνηλσληθψλ
επηδνκάησλ –ζε πεξίπνπ 5,3% ηνπ ΑΔΠ- θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20.
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ νίθν Fitch έηπρε «ζεξκήο» ππνδνρήο
απφ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν επηζήκαλε πσο «απηή ζα επηθέξεη
αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ζα
βνεζήζεη λα κεησζεί ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο». Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα
Ηαλνπαξίνπ 2018, ν νίθνο Fitch είρε αλαβαζκίζεη ηελ πξννπηηθή ηνπ αμηφρξενπ ηεο
Αηγχπηνπ, ζε ζεηηθή απφ ζηαζεξή, δηαηεξψληαο ηφηε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ζην
επίπεδν ηνπ “B”.
Πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδύζεσλ γηα αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ
επελδπηώλ
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο αλαθνίλσζε πξφζθαηα
ηελ εθθίλεζε λέαο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ηαρχηεξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ
ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ππφ ηελ
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επσλπκία “Investment without Challenges”. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν δεκηνχξγεζε
εηδηθφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (δηεχζπλζε: support@miic.gov.eg),
θαζψο θαη εηδηθή ηειεθσληθή γξακκή ζηε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ
Εσλψλ (GAFI hotline: 16035) πξνθεηκέλνπ λα ππνδέρεηαη ζρεηηθά παξάπνλα θαη
πξνηάζεηο επελδπηψλ. Καηά ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, «ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο
δηεηίαο, νη κεραληζκνί επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ δηεπζέηεζαλ
1.569 ππνζέζεηο πξνβιεκάησλ επελδπηψλ, απφ ζχλνιν 1.874 ηέηνησλ ππνζέζεσλ, εθ ησλ
νπνίσλ νη 43 ππνζέζεηο αθνξνχζαλ κεγάια επελδπηηθά projects ζηνπο θιάδνπο
βηνκεραλίαο, ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, εκπνξίνπ, αθηλήησλ, κεηαθνξψλ, εμνξχμεσλ,
ππεξεζηψλ πγείαο θαη βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ EGP13
δηζ.». Όπσο αλέθεξε ην Τπνπξγείν, «ζηελ παξνχζα θάζε εμεηάδνληαη 305 ππνζέζεηο
πξνβιεκάησλ επελδπηψλ, νη 51 εθ ησλ νπνίσλ ελψπηνλ ηεο κφληκεο επηηξνπήο επίιπζεο
επελδπηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ &
Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI)». Ζ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο πξφζζεηνπ εηδηθνχ «θαλαιηνχ»
επηθνηλσλίαο κε ηηο Αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ επελδπηψλ, έρεη ζθνπφ,
ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν, «λα εγθαζηδξχζεη ακεζφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, πξνο ηαρχηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ». Δπηπιένλ, ε
πξσηνβνπιία πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ησλ ζπρλφηεξσλ
επελδπηηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ζηφρν ηελ νξηζηηθή ηνπο δηεπζέηεζε κε ζεζκηθέο ιχζεηο.
Τπνγξαθή ζεηξάο ζπκθσληώλ κεηαμύ Αηγύπηνπ θαη Οκάλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 14 εο ζπλφδνπ ηεο
κηθηήο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Οκάλ πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ
Οκάλ, Μαζθάη, ζηηο 18 θαη 19/3, ππνγξάθεθε ζεηξά δηκεξψλ ζπκθσληψλ νηθνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Σεο κηθηήο επηηξνπήο ζπκπξνήδξεπζαλ νη ΤΠΔΞ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ
Οκάλ, θ.θ. Shoukry θαη Bin Alawi, αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αηγππηηαθή Γεληθή
Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ
νκαληθή Αξρή Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ, κε αληηθείκελν ηελ
ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη νη δχν
πιεπξέο βξίζθνληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε ζπλνκηιίεο γηα ηε ζχζηαζε θνηλνχ
επελδπηηθνχ ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί εθαηέξσζελ πινπνηνχκελα επελδπηηθά
projects, κε ηελ νκαληθή πιεπξά λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ –ζχκθσλα κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν- ζε επελδχζεηο ζηνπο αηγππηηαθνχο θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη
ηνπξηζκνχ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζε ζπλάληεζε, ε
νπνία έιαβε ρψξα ζην πεξηζψξην ησλ εξγαζηψλ ηεο κηθηήο επηηξνπήο, κεηαμχ ηεο
Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr θαη νκάδαο Οκαλψλ
επελδπηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ απφ ην νπιηαλάην.
Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη ζε ππνγξαθή δχν
εθηειεζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ησλ δχν ρσξψλ,
ηνπ πξψηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηα έηε 2019-2020, ηνπ δε δεχηεξνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα έηε 2019-2021.
Τπνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ: δεκόζηεο επελδύζεηο EGP1,5 ηξηζ. ηελ ηειεπηαία
4εηία
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed ζηηο 19/3, ην
ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαηά
ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ EGP1,5 ηξηζ. ($87 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο
ηζνηηκίεο), εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα EGP175 δηζ. (πεξίπνπ $10,5 δηζ.) έρνπλ δηαηεζεί ζε
λέα επελδπηηθά έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο, εκθαλίδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ
έηνπο 2017/18. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2018/19 ην
θξάηνο νινθιήξσζε ζπλνιηθά 1.133 επελδπηηθά έξγα ζε 20 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είρε μεθηλήζεη ζην δηάζηεκα ηεο
ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP311 δηζ.
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Αύμεζε ησλ θαζαξώλ μέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ αηγππηηαθώλ ηξαπεδώλ
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (θαζαξέο εηζξνέο) ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ
(πξφθεηηαη θπξίσο γηα δάλεηα απφ μέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθνχο
νξγαληζκνχο, γηα ηνπνζεηήζεηο μέλσλ επελδπηψλ ζε αηγππηηαθνχο ηίηινπο δεκνζίνπ
ρξένπο θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά ρξήκαηνο, αιιά θαη γηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα
Αηγππηίσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ) θαηέγξαςαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηξέρνληνο
έηνπο «άικα» ηεο ηάμεσο ηνπ 17,4% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, θζάλνληαο ζην ηέινο
Ηαλνπαξίνπ ηηο EGP149,4 δηζ. ($8,5 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), έλαληη EGP127,3
δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018. Σα πςειφηεξα επίπεδα ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζε μέλν λφκηζκα ζηελ αηγππηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά θαηέρεη ε Commercial
International Bank (CIB, ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο), αθνινπζνχκελε
απφ ηελ Qatar National Bank (QNB Alahli), ηε National Bank of Kuwait (NBK Egypt),
ηελ Crédit Agricole, ηελ Bank of Alexandria θαη ηελ Al-Baraka Bank.
Όπσο ζρνιίαζε ζρεηηθά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε αχμεζε ησλ
θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ «επάλνδν» ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ μέλσλ επελδπηψλ γηα ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά
ρξεφγξαθα, ππήξμαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηε ζεκαληηθφηαηε αλαηίκεζε
ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, ε νπνία μεθίλεζε εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ –κε
ην δνιιάξην λα «ράλεη» 26 πηάζηξεο ζηε δηάξθεηά ηνπ- θαη ζπλερίδεηαη αθφκε σο ηψξα,
κε ην δνιιάξην λα έρεη «ράζεη» αθφκε 36 πηάζηξεο έσο ηηο 20/3, κε απνηέιεζκα ε
ηζνηηκία ηνπ πξνο ηε ιίξα λα αλέξρεηαη ζε 17,23 ιίξεο αλά δνιιάξην.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Ζ Αίγππηνο 95ε ζε παγθόζκηα θαηάηαμε θαηλνηνκίαο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 10 ζέζεηο ηε ζέζε ηεο
ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ρσξψλ πνπ δεκνζηεχεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (WIPO) ζε ζπλεξγαζία κε ηα δηεζλνχο θχξνπο παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα Cornell θαη INSEAD, κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο επίπησζεο απηήο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο, θαηά ην έηνο 2018 (“2018
Global Innovation Index”). πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο θαηαηάρζεθε ζηελ 95ε ζέζε ηεο
ζπλνιηθήο θαηάηαμεο, βειηηψλνληαο ηε ζέζε ηεο πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε
ρψξα ηεο πεξηνρήο Β. Αθξηθήο / Γπη. Αζίαο, ελψ παξέκεηλε ζηε 17ε ζέζε κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο απφ απφςεσο επηπέδνπ θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ
Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 27 κάιηζηα ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο ζηελ θαηεγνξία
ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο –ε νπνία πεξηιακβάλεη θξηηήξηα φπσο ν αξηζκφο
επξεζηηερληψλ θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη νη εμαγσγέο
ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ- θαηαιακβάλνληαο ηελ 66ε ζέζε. Δπίζεο, ε Αίγππηνο βειηίσζε
θαηά 8 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο φζνλ αθνξά ην δείθηε «δεκηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα φπσο ν αξηζκφο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη
βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηα επίπεδα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
«δεκηνπξγηθψλ» βηνκεραληψλ- θαηαιακβάλνληαο ηελ 89ε ζέζε. Δπηπιένλ, βειηηψζεηο
θαηαγξάθεθαλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηεο Αηγχπηνπ ζε δείθηεο βαζκνχ
«επηηήδεπζεο» / εμέιημεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη
επηπέδνπ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Αληηζέησο, ε θαηάηαμε ηεο
Αηγχπηνπ ρεηξνηέξεπζε θαηά 7 ζέζεηο –ζηελ 89ε ηεο ζπλνιηθήο θαηάηαμεο- φζνλ αθνξά
ην δείθηε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη έξεπλαο, πνπ κεηξά ην επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηηο θξαηηθέο δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο
επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Όπσο επηζήκαλε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε
ρεηξνηέξεπζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε θαηά 16 ζέζεηο –ζηελ 74ε
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ζε παγθφζκην επίπεδν- ηεο αηγππηηαθήο θαηάηαμεο φζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.
Ζ θαηάηαμε “Global Innovation Index” γηα ην 2018 κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε δηεχζπλζε:
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report#.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
πκθσλίεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ κε νκίινπο real estate developers
χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ
Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) ππέγξαςε ζηηο 21/3 ζπκθσλία κε ην κεγάιν εγρψξην
φκηιν real estate developer SODIC γηα ηελ αγνξά απφ ην δεχηεξν έθηαζεο πεξίπνπ 2.000
ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Sheikh Zayed ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε ζθνπφ ηελ
θαηαζθεπή έσο 5.000 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ νκίινπ
SODIC, ε ηηκή αγνξάο ηνπ ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ηεο σο άλσ έθηαζεο αλέξρεηαη ζε
EGP2.470, ελψ ην ζπλνιηθφ αληίηηκν ζα εμνθιεζεί ζε δηάζηεκα ελδεθαεηίαο. Όπσο
δήισζε εμάιινπ ζρεηηθά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ θ. Sherif, νη ζπλνιηθέο
εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο SODIC θαη ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα
πινπνηεζνχλ θαηαζθεπαζηηθά έξγα αλέξρνληαη ζε 7 εθαη. ηεηξ. κέηξα.
Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε NUCA ππέγξαςε αλάινγεο ζπκθσλίεο αγνξάο
γεο απφ ηνπο εγρψξηνπο νκίινπο real estate developers Al Ahly for Real Estate
Development θαη Arkan Palm, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε απφ απηνχο κηθηψλ projects
νηθηζηηθψλ-εκπνξηθψλ ρξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο 6th of October City θαη Sheikh Zayed,
αληίζηνηρα.
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Ζ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνύ ππνγξάθεη 4 ζπκβάζεηο κε γεξκαληθό
όκηιν
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (Egyptian
Electricity Transmission Company – EETC) ππέγξαςε πξφζθαηα ηέζζεξηο ζπκβάζεηο,
ζπλνιηθήο αμίαο EGP1,7 δηζ. κε ηνλ εγρψξηα δξαζηεξηνπνηνχκελν φκηιν Egyptian
German Electrical Manufacturing Company (EGEMAC), κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε
θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
χκθσλα κε ηελ εγεζία ηεο EETC, ε πξψηε ζχκβαζε, αμίαο EGP725,8 εθαη.,
ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ EETC, αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ζηαζκνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο πφιεο ηνπ Zagazig (ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ). Ζ
δεχηεξε, αμίαο EGP716,2 εθαη., ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Αξαβηθφ Σακείν
Οηθνλνκηθήο & Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (AFESD), αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε
κεηαζρεκαηηζηή λέαο ηερλνινγίαο, ε ηξίηε, αμίαο EGP49,17 εθαη., ρξεκαηνδνηνχκελε
απφ ηελ ΔΣΔπ, πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ ζπλνιηθά
ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ γηα ην ζηαζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ πεξηνρή Gamasa
(πεξηθέξεηα Dakahlia) θαη ε ηέηαξηε, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ EETC, πξνβιέπεη ηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 11 κεηαζρεκαηηζηψλ ζηηο πεξηνρέο Beni Suef, West
Fayoum, Αζνπάλ, Zagazig, 10th of Ramadan θαη Temay El Amdeed (πεξηθέξεηα
Dakahlia). χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε EETC πξφθεηηαη λα
πξνθεξχμεη λένπο δηαγσληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Άλσ Αίγππην θαη ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ έσο ην ηέινο ηνπ
πξνζερνχο Απγνχζηνπ, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP4 δηζ.
Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο αξκφδηαο αηγππηηαθήο Αξρήο
γηα ηηο ΑΠΔ (NREA), ε θπβέξλεζε, κε βάζε λέα λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπίζεη, νξίδεη ην
επίπεδν ησλ ηειψλ επηθαξπίαο γεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο ζε 2% επί ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ
κνλάδσλ. εκεηψλεηαη φηη ε λέα λνκνζεζία, πνπ ζα εθαξκνζηεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ,
θαζνξίδεη ηνλ σο άλσ λέν, εληαίν ζπληειεζηή ηειψλ επηθαξπίαο γηα νιφθιεξε ηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, αληηθαζηζηψληαο ηελ πξνεγνχκελε πξαθηηθή επηβνιήο
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δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ηειψλ, πνπ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 5% θαη 7% επί ηεο εηεζίσο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο, απφ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αηγχπηνπ.
Ζ έλαξμε εθνδηαζκνύ ηεο Αηγύπηνπ κε ηζξαειηλό θπζηθό αέξην αλακέλεηαη ηνλ
Ηνύλην
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο, ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγφ
East Mediterranean Gas (EMG) ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη ηελ ηξνθνδνζία ηεο Αηγχπηνπ κε
ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan ηνλ πξνζερή Ηνχλην –
αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηερληθήο αζθάιεηαο ηνπ
αγσγνχ- κε αξρηθέο πνζφηεηεο 150 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, πνπ ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο
κνλάδεο πγξνπνίεζεο ηεο ρψξαο. χκθσλα δε κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ πεηξειατθνχ
θιάδνπ, εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο, νη πνζφηεηεο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα
δηνρεηεχνληαη ζηελ Αίγππην ζα αλέξρνληαη ζε 700 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη
ν εθνδηαζκφο ηεο Αηγχπηνπ κε θπζηθφ αέξην απφ ην Ηζξαήι πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα κε
βάζε ηηο πεξζηλέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ησλ δχν σο άλσ ηζξαειηλψλ
θνηηαζκάησλ (ηεο ηζξαειηλήο Delek Drilling θαη ηεο ακεξηθαληθήο Noble Energy) θαη ηνπ
αηγππηηαθνχ νκίινπ Dolphinus Holdings, πνπ πξνβιέπνπλ εηζαγσγή αεξίνπ απφ ην
Ηζξαήι, αμίαο $15 δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο.
ΔΜΠΟΡΗΟ
ηνπο 22,4 ρηι. ηόλνπο νη εμαγσγέο αηγππηηαθώλ θξανπιώλ ην 1ν ηξίκελν ηνπ έηνπο
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο (πεξίνδνο 1/1 έσο 16/3) έρνπλ θαηαγξαθεί
εμαγσγέο λσπψλ αηγππηηαθψλ θξανπιψλ ηεο ηάμεσο ησλ 22,4 ρηι. ηφλσλ. Δλδεηθηηθά -γηα
ζχγθξηζε- επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο Ννεκβξίνπ
2018, νη έσο ηφηε αηγππηηαθέο εμαγσγέο θξάνπιαο –απφ ην μεθίλεκα ηνπ 2018- είραλ
αλέιζεη ζε κφιηο 10,8 ρηι. ηφλνπο. Καηά ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζηελ πξφζθαηα
ζεκεησζείζα ελ ιφγσ άλνδν ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θξανπιψλ έρεη ζπκβάιεη ε
εθαξκνγή λένπ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ ησλ θξανπιψλ –θαη ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ γεληθφηεξα- ψζηε ηα εμαγφκελα θνξηία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
θπηνυγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θχξησλ αγνξψλ γηα ηηο
αηγππηηαθέο θξάνπιεο, φπσο ε . Αξαβία. εκεησηένλ φηη ε . Αξαβία ηνλ Απξίιην ηνπ
2018 είρε άξεη παιαηφηεξε –απφ ηνλ Ηνχιην 2017- απαγφξεπζε εηζαγσγψλ θξανπιψλ απφ
ηελ Αίγππην, πνπ είρε επηβιεζεί ιφγσ αλίρλεπζεο πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ
παξαζηηνθηφλσλ. Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ 2018 ε Δ.Δ. θαηάξγεζε νξηζκέλνπο
πξφζζεηνπο ειέγρνπο ζηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθήο θξάνπιαο, νη νπνίνη είραλ επηβιεζεί
εμαηηίαο ηεο δηαπίζησζεο πςειψλ επηπέδσλ ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ ηφζν ζηηο
θξάνπιεο, φζν θαη ζε άιια εηζαγφκελα απφ ηελ Αίγππην αγξνηηθά πξντφληα.
εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο έρεη επαλεηιεκκέλα ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
αληηκεησπίζεη πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο ηεο θξανπιψλ, αιιά θαη άιισλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, επί ηε βάζεη παξνπζίαο πςειφηεξσλ ησλ απνδεθηψλ -κε βάζε ηηο
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Codex Alimentarius, αιιά θαη ηεο Δ.Δ.- επηπέδσλ
ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ.
Ακεξηθαληθέο εθηηκήζεηο πεξί εηζαγσγώλ 12,6 εθαη. ηόλσλ ζηηαξηνύ ζηελ Αίγππην
ην νηθνλνκηθό έηνο 2019/20
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο ζην Κάηξν (USDA-FAS, Cairo Office), ην επίπεδν ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ
ζηηαξηνχ θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (Ηνχιηνο 2019 / Ηνχληνο 2020) εθηηκάηαη πσο
ζα αλέιζεη ζε 12,6 εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο, απμεκέλν θαηά 0,8% έλαληη ηνπ θεηηλνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο (ζηνπο 12,5 εθαη. ηφλνπο), ζε κία πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην
έιιεηκκα ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Καηά ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε ζπλνιηθή
πνζφηεηα ηνπ εγρψξηα παξαγφκελνπ ζηηαξηνχ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 4% ζηε
δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηνπο 8,77 εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο.
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Δπηπιένλ, ε ίδηα ακεξηθαληθή πεγή αλέθεξε φηη νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαιακπνθηνχ
θαη ξπδηνχ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 1% θαηά κέζν φξν ζε εηήζηα βάζε θαηά ην
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20), αλεξρφκελεο ζε 9,5 εθαη. θαη 500 ρηι. κεηξηθνχο
φλνπο, αληίζηνηρα.
Όπσο εμάιινπ δήισζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Abu Steit, ε αηγππηηαθή παξαγσγή
ζηηαξηνχ εθηηκάηαη πσο ζα ππεξβεί γηα πξψηε θνξά ην επίπεδν ησλ 9 εθαη. ηφλσλ ζηε
δηάξθεηα ηεο θεηηλήο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο, ελψ νη ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηάξη
εθηάζεηο ζηε ρψξα εθηηκψληαη ζε 3,25 εθαη. feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα).
Υξεκαηνδόηεζε λέαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ
χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πνιχ πξφζθαηα απνθαζίζεη
λα δηαζέζεη θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο απμεκέλα θνλδχιηα χςνπο EGP6 δηζ. –
έλαληη θνλδπιίσλ EGP4 δηζ. πνπ πξνγξακκάηηδε αξρηθά λα δηαζέζεη- γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ, ηελ νπνία εθπφλεζε κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ θιαδηθψλ εμαγσγηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο ρψξαο. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, ε
λέα ζηξαηεγηθή ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά γηα έλα ρξφλν, κε ηαθηηθέο πεξηνδηθέο
ζπλαληήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ ηεο θπβέξλεζεο κε ηα θιαδηθά εμαγσγηθά
ζπκβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε πξφνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα
αμηνινγνχληαη νη ζρεηηθέο επηδφζεηο ησλ εμαγσγέσλ. Ζ λέα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ
εμαγσγψλ ειπίδεηαη φηη ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα θαη πην νπζηαζηηθά θίλεηξα ζηνπο
Αηγχπηηνπο εμαγσγείο, ελψ επίζεο ζα παξέρεη θίλεηξα κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ ζε θιάδνπο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Ζ ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα Carrefour πξνγξακκαηίδεη δεκηνπξγία κεγάινπ θέληξνπ
logistics ζηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο; Σχπνο, ε κεγάιε ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα
Carrefour, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην κε 37 θαηαζηήκαηα, ζπκθψλεζε κε
ηελ αηγππηηαθή Αξρή Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Internal Trade Development AuthorityITDA) ηε δεκηνπξγία κεγάινπ θέληξνπ απνζήθεπζεο θαη logistics ζηε ρψξα, ζην πιαίζην
ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηελ
Αίγππην θαη γηα άλνηγκα πεξίπνπ 100 λέσλ θαηαζηεκάησλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ε δεκηνπξγία ηνπ θέληξνπ logistics ηεο Carrefour αλακέλεηαη λα
πινπνηεζεί ζε κία εθ ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ITDA ελαιιαθηηθψλ
εθηάζεσλ, ζηηο πεξηνρέο Obour θαη Badr City, ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ
Καΐξνπ, ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπο ζε θχξηεο νδηθέο αξηεξίεο.
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ηα 83 εθαη. ε εηήζηα παξαγσγή ηεο αηγππηηαθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηζηκεληνβηνκεραλίαο
ζηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ βηνκεραληψλ (FEI) θα Bakr, ην ηξέρνλ επίπεδν
παξαγσγήο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζε 83 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο.
Καηά ηελ θα Bakr, ε Αίγππηνο δηαζέηεη ζπλνιηθά 48 παξαγσγηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο σο
επί ην πιείζηνλ βαζίδνληαη ζηνλ άλζξαθα σο θχξην θαχζηκν γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε εγρψξηα ηζηκεληνβηνκεραλία «ππέθεξε»
απφ ζεκαληηθφηαηεο ειιείςεηο ζηελ ηξνθνδνζία ηεο κε θπζηθφ αέξην θαηά ηελ ηεηξαεηία
2011-2014. Ζ θα Bakr πξφζζεζε φηη ε αηγππηηαθή ηζηκεληνβηνκεραλία απαζρνιεί
πεξίπνπ 50.000 εξγαδφκελνπο κε άκεζε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη πεξίπνπ 200.000
έκκεζα απαζρνινχκελνπο, ελψ ζε απηήλ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 20 μέλεο
επελδπηηθέο κνλάδεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 52% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ ελ
ιφγσ θιάδνπ.
Ζ Nissan εγθαζηδξύεη ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Al-Nasr
ηηο 19/3, ν Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε
πξνθαηαξθηηθήο ζπκθσλίαο (κλεκνλίνπ) ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ κεγάινπ ηαπσληθνχ
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νκίινπ Nissan θαη ηεο εγρψξηαο παιαηάο θξαηηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Al-Nasr
Automobile Company, κε ζθνπφ ηε ζπκπαξαγσγή –ζηελ Αίγππην- πεξίπνπ 100.000
απηνθηλήησλ ζε εηήζηα βάζε. Ο θ. Tawfik επηζήκαλε φηη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν
νκίισλ αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ. εκεηψλεηαη φηη ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο
επελδπηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο σο άλσ παιαηάο θξαηηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, κε
βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ησλ εγρψξησλ εμαξηεκάησλ ησλ παξαγφκελσλ
απηνθηλήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαγσγήο ηεο
εηαηξείαο.
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Nissan είρε αλαθνηλψζεη πξφζθαηα φηη ζηνρεχεη λα
απμήζεη ηελ εηήζηα παξαγσγή ηεο κνλάδαο πνπ δηαζέηεη ζηελ Αίγππην, απφ ην ηξέρνλ
επίπεδν ησλ 22.000 νρεκάησλ, ζηα 28.000 νρήκαηα θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο.
Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Nissan θαηαηάζζεηαη ηξίηε φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο
απηνθηλήησλ ηεο ζηελ Αίγππην, πίζσ απφ ηηο Chevrolet θαη Hyundai.
Δλίζρπζε ησλ επελδπηηθώλ εηζξνώλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ αλακέλεη ε
θπβέξλεζε
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
νπέδ, λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish, ε Εψλε επηδηψθεη έσο ην έηνο 2020 λα έρεη θαηνξζψζεη
λα πξνζειθχζεη ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ $55 δηζ., έλαληη
θεθαιαίσλ χςνπο $25 δηζ. πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε δηάθνξα projects εληφο απηήο έσο
ζήκεξα. Καηά ην λαχαξρν Mamish, κεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ projects ηεο Οηθνλνκηθήο
Εψλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, ν βηνκεραληθφο θιάδνο ραιπβνπξγίαο θαηαηάζζεηαη
πξψηνο, αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 10% εθ ησλ ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηεζεηζψλ
επελδχζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ εηζξεχζεη
ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε σο ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα, ελψ αθνινπζνχλ ηα
αξαβηθά επελδπηηθά θεθάιαηα –θπξίσο εκηξαηηλήο πξνέιεπζεο- θαζψο θαη ηα αηγππηηαθά.
Ο λαχαξρνο Mamish αλαθνίλσζε εμάιινπ ηελ εθθίλεζε δηεζλνχο εθζηξαηείαο γηα ηελ
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, μεθηλψληαο ζην ακέζσο
πξνζερέο δηάζηεκα απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία.
Ο ξσζηθόο θξαηηθόο όκηινο Rosatom ζε ζπλνκηιίεο γηα ζπλεξγαζίεο κε κεγάινπο
αηγππηηαθνύο νκίινπο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ξσζηθφο θξαηηθφο φκηινο Rosatom, ν
νπνίνο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη ηε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ππξεληθέο πεγέο
ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, δπλακηθφηεηαο 4.800 MW έρεη
πξφζθαηα μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε κεγάινπο αηγππηηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο
δηαθφξσλ θιάδσλ (Orascom Construction, Elsewedy Electric, Ezz Steel), κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ κεγάινπ σο άλσ επελδπηηθνχ
έξγνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο
ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη απηνκαηηζκνχ Schneider Electric, ν
νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην, βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλνκηιίεο κε ηε Rosatom
γηα λα πξνκεζεχζεη ηελ ππξεληθή κνλάδα κε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. εκεηψλεηαη φηη
απφ πέξζη, ε Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Αηγχπηνπ (Nuclear Power
Plants Authority - NPPA) έρεη νξίζεη 200 αηγππηηαθνχο νκίινπο σο εμνπζηνδνηεκέλνπο
λα πξνκεζεχζνπλ κε εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηελ ππφ δεκηνπξγία ππξεληθή κνλάδα
ζηελ Dabaa.
Θπκίδνπκε φηη ε θαηαζθεπή ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa, πνπ ζα πινπνηεζεί απφ
ην ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom, εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2020 θαη ζα
νινθιεξσζεί πξνο ην 2029, ελψ πνζνζηφ 85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη
εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κέζσ δηκεξνχο δαλείνπ ηεο Ρσζίαο πξνο
ηελ Αίγππην, κε επλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο, χςνπο $25 δηζ.
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Απίζαλε ε κείσζε ησλ ηηκώλ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηηο ραιπβνπξγίεο
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar πνπ
δεκνζίεπζε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θπβέξλεζε δελ πξνηίζεηαη, ηνπιάρηζηνλ
θαηά ηελ παξνχζα θάζε, λα πξνβεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο
ηηο εγρψξηεο ραιπβνπξγηθέο κνλάδεο ζην επίπεδν ησλ $5 αλά εθαηνκκχξην βξεηαληθψλ
ζεξκηθψλ κνλάδσλ (BTU), απφ $7 αλά εθαηνκκχξην BTU πνπ απηή αλέξρεηαη ζήκεξα.
Καηά ηνλ θ. Nassar, «ε θπβέξλεζε εμεηάδεη αθφκε ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο εγρψξηαο
ραιπβνπξγίαο, σζηφζν πξνο ην παξφλ ε ηθαλνπνίεζε απηνχ θαίλεηαη δχζθνιε».
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
θέςεηο γηα εγθαζίδξπζε λαπηηιηαθήο εκπνξηθήο γξακκήο Αηγύπηνπ-Σπλεζίαο
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ν πξφεδξνο ηεο
αηγππηηαθήο πιεπξάο ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Σπλεζίαο θ.
Nawara δήισζε φηη ζην πιαίζην ηνπ ζπκβνπιίνπ έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε γηα
ελεξγνπνίεζε ηαθηηθήο λαπηηιηαθήο ζχλδεζεο γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη επηβαηψλ,
θαζψο επίζεο θαη γηα δεκηνπξγία δηκεξνχο ηξαπεδηθήο θνηλνπξαμίαο, κε ζηφρν ηελ
αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί
θαηά ηελ επηθείκελε ζχλνδν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζην Κάηξν, ζην ηέινο Απξηιίνπ (20-23/4).
χκθσλα κε ηνλ θ. Nawara, ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ ζπκβνχιην αλακέλεηαη επίζεο λα
αζρνιεζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εθαηέξσζελ επελδπηηθψλ
ξνψλ.
ρέδηα γηα δεκηνπξγία λέσλ γξακκώλ «κεηξό» ζε ηξεηο αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 19εο Μαξηίνπ, ν λένο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ
ηεο Αηγχπηνπ θ. El Wazir απνθάιπςε θπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ
γξακκψλ «κεηξφ», ζηηο πεξηθέξεηεο Qalyubia, Dakahlia θαη Assiut, θπξίσο ζε ζπλεξγαζία
κε ην γαιιηθφ ζπκβνπιεπηηθφ φκηιν SYSTRA. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν
Μεηαθνξψλ έρεη αλαζέζεη ζηνλ σο άλσ γαιιηθφ φκηιν ηελ εθπφλεζε ιεπηνκεξψλ
ηερληθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ επέθηαζε, κήθνπο 8,7 ρικ., ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ κεηξφ
Καΐξνπ πξνο ηελ πεξηθέξεηα Qalyubia, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε πεξίπνπ πξφζζεησλ
60.000 επηβαηψλ εκεξεζίσο. Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ
εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ EGP8 δηζ., ελψ ν ρξνληθφο νξίδνληαο νινθιήξσζεο ηεο πξψηεο
θάζεο ηνπ ππνινγίδεηαη ζε έλα έηνο. Όζνλ αθνξά ηελ πεξηθέξεηα Dakahlia ζην Γέιηα
ηνπ Νείινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πφιε ηεο Mansoura, νη εθπξφζσπνη ηνπ νκίινπ
SYSTRA έρνπλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ
γξακκψλ πςειήο ηαρχηεηαο, ελψ ζηελ ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηθέξεηα Assiut ππάξρεη
ηζρπξφηαηε δήηεζε γηα δεκηνπξγία γξακκήο κεηξφ πνπ ζα ζπλδέεη ηε λέα κε ηελ παιαηά
πφιε ηνπ Assiut. Όπσο ζεκείσζε νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζρεηηθή ηερληθή κειέηε έρεη
εθπνλεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Assiut, ε νπνία εηζεγείηαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ελ
ιφγσ γξακκήο ζε ηξεηο θάζεηο, μεθηλψληαο απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο θαη
θαηαιήγνληαο ζηε λέα πφιε ηνπ Assiut.
Πεξαηηέξσ, θαηά ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θ. El Wazir ζπλαληήζεθε ζηηο 18/3 κε
ηελ εγεζία ηεο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ), κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί ε πξφνδνο ζηελ
πινπνίεζε νξηζκέλσλ «επεηγφλησλ» θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο απφ ην Κάηξν πξνο ηελ πεξηνρή 10th of Ramadan
θαη ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ησλ γξακκψλ ηξακ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο Αιεμάλδξεηαο (El-Raml θαη Abu Qir). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηε ζπλάληεζε
ζπδεηήζεθαλ επίζεο επελδπηηθά έξγα δεκηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ
ζηε Γακηέηηε.
ΣΟΤΡΗΜΟ
Άλνδν ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην θαηά 16,5% ην 2018 βιέπεη ην WTTC
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ World Travel & Tourism Council
(WTTC) πνπ ζπγθξίλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο θιάδνπο 185 ρσξψλ, ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ
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Αίγππην απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 16,5%, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε κέζε
αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ε νπνία αλήιζε ζε κφιηο 3,9%. Καηά ην
WTTC, ν σο άλσ ξπζκφο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην ήηαλ ν
πςειφηεξνο κεηά ην έηνο 2010 θαη νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ ζηηο αμηφινγεο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε ε ρψξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ επηπέδνπ
αζθάιεηαο ζηα ζεκεία εηζφδνπ (αεξνδξφκηα, ιηκάληα) θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο. Καηά ην WTTC, νη μέλνη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ην
2018 μφδεςαλ πεξίπνπ EGP218,1 δηζ. ζηε ρψξα, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ
27,3% ησλ ζπλνιηθψλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ εηζεξρφκελε
ηνπξηζηηθή θίλεζε έρεη ε Γεξκαλία (πνζνζηφ 13% ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ),
αθνινπζνχκελε απφ ηε Ρσζία (πνζνζηφ 12%), ηε Βξεηαλία (πνζνζηφ 7%), ηε . Αξαβία
(πνζνζηφ 6%) θαη ηελ Ηηαιία (πνζνζηφ 3%).
Ζ έθζεζε ηνπ WTTC επηζεκαίλεη φηη ν θιάδνο ηνπξηζκνχ απαζρνιεί ζπλνιηθά –άκεζα
θαη έκκεζα- ην 9,5% ηνπ αηγππηηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξνζθέξνληαο πεξίπνπ 2,5
εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο. Σν WTTC εθηηκά πσο ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά (άκεζε θαη
έκκεζε) ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζην αηγππηηαθφ ΑΔΠ θαηά ην 2018 αλήιζε ζε πεξίπνπ
$29,6 δηζ., ήηνη θαηά πξνζέγγηζε 11,9% ηνπ ΑΔΠ, ελψ αλακέλεη πεξαηηέξσ κεγέζπλζε
ηνπ θιάδνπ θαηά 5,4% ζην ηξέρνλ έηνο. Ζ έθζεζε ηνπ WTTC, φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή
νηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε
δηεχζπλζε:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impactresearch/countries-2018/egypt2018.pdf.
Πξώηε νπθξαληθή πηήζε charter ζην αηγππηηαθό ζέξεηξν Marsa Allam
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ δεκνθηινχο
αηγππηηαθνχ ζέξεηξνπ Marsa Allam ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ππνδέρζεθε πνιχ
πξφζθαηα ηελ πξψηε απ’ επζείαο ηνπξηζηηθή πηήζε charter απφ ην Κίεβν, ε νπνία
κεηέθεξε 145 Οπθξαλνχο ηνπξίζηεο. χκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ, ε λέα
γξακκή charter Κηέβνπ-Marsa Allam πξνγξακκαηίδεηαη λα δηαζέηεη 3 εβδνκαδηαίεο
πηήζεηο.
ΟΤΓΑΝ
Δπείγνληα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηόηεηαο
χκθσλα κε πιεξνθφξεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. ζην Υαξηνχκ, ζηηο 21/3 ν
νπδαλφο Πξφεδξνο θ. Al Bashir εμέδσζε δχν επείγνληα δηαηάγκαηα (ππ’ αξηζ. 6 & 7)
δηα ησλ νπνίσλ «απαγνξεχεηαη ε απνζεζαχξηζε θαη παξάλνκε εκπνξία ηνπ εγρψξηνπ
λνκίζκαηνο». πγθεθξηκέλα, ηα δηαηάγκαηα απαγνξεχνπλ «ηελ παξάλνκε εκπνξία ηεο
ζνπδαληθήο ιίξαο κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ηελ
θαηαθξάηεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε
ζθνπνχο ηελ απνζεζαχξηζή ηνπ ή ηελ παξάλνκε εκπνξία ηνπ». Σα ελ ιφγσ πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα απαγνξεχνπλ ζε νπνηνλδήπνηε λα θαηέρεη ή λα θαηαθξαηά πνζά πνπ
ππεξβαίλνπλ ην 1 εθαηνκκχξην ζνπδαληθέο ιίξεο. χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, ε «ιατθή νξγή» ζην νπδάλ εληείλεηαη δηαξθψο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο,
ηφζν εμαηηίαο ηνπ πςειφηαηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ζπλερψλ αλαηηκήζεσλ ζε ζεηξά
βαζηθψλ αγαζψλ φπσο ην ςσκί, ηα θάξκαθα θαη ηα θαχζηκα, φπσο επίζεο θαη ιφγσ ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηηο ηξαπεδηθέο αλαιήςεηο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ πξνβιήκαηνο ειιείςεσλ ξεπζηφηεηαο.
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