Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-10/5/2019)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο
Απξηιίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ ειαθξφηαηε άλνδν
ηεο ηάμεσο ησλ $10,6 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,22 δηζ., έλαληη $44,11 δηζ. ζην ηέινο
Μαξηίνπ, $44,06 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, $42,62 δηζ. ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ θαη $42,55
δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά
απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά
ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε
ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ
2019. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο ηνλ Απξίιην ηνπ
2018 αλέξρνληαλ ζε $44,30 δηζ.
Σν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ζην 5,3% ηνπ ΑΔΠ ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2018/19
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19
αληηπξνζψπεπζε πνζνζηφ 5,3% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 6,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην
ζεκεησζέλ ζην πξψην ελλεάκελν 2018/19 πξσηνγελέο πιεφλαζκα αλήιζε ζε EGP35,5 δηζ.
(αληηπξνζσπεχνληαο 0,7% ηνπ ΑΔΠ), έλαληη αξρηθά ζηνρεπφκελνπ πξσηνγελνχο
πιενλάζκαηνο χςνπο EGP35 δηζ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ηα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ
ελλεακήλνπ 2018/19 θαηά 20,3% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελα ζε EGP598,7 δηζ. (έλαληη
EGP498 δηζ. ην ελλεάκελν 2017/18), ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 13,9% ζε
εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ EGP879 δηζ. (έλαληη EGP772 δηζ. ην ελλεάκελν
2017/18). Καηά ηνλ θ. Maait, ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο θαηέγξαςαλ
εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 16,1% ζηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ 2018/19 (αλεξρφκελα ζε
ιίγν πάλσ απφ EGP468 δηζ.), ηα ηεισλεηαθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 18,6% (αλεξρφκελα ζε
EGP247,4 δηζ.), ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία αθηλήησλ θαηέγξαςαλ επίζεο άλνδν ηεο ηάμεσο
ηνπ 71%, ελψ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, νη θξαηηθέο
δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ 2018/19 αλήιζαλ ζε
EGP60,1 δηζ. (πεξίπνπ $3,51 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κεησκέλεο θαηά 28,45% έλαληη
ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18.
χκθσλα εμάιινπ κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηδφκελα ζε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ηα
ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα επηβάινπλ νξνθή
χςνπο $110 δηζ. ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ηεο Αηγχπηνπ, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
θπβέξλεζεο γηα δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξένπο ζην επίπεδν ηνπ 80% έσο ην έηνο 2022.
Ρπζκόο αλάπηπμεο 5,6% ζην 3ν ηξίκελν νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed ζηηο αξρέο Μαΐνπ, ν
ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη κε βάζε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία
ζε 5,6% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19), έλαληη 5,5% θαηά ην
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη 5,4% θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη ξπζκφ
αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% θαηά ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ωο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαηά ην ηξίκελν
Ιαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ 2019 ζεσξνχληαη νη θιάδνη ελέξγεηαο θαη εμνξχμεσλ (κεγέζπλζε
30%), ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ (κεγέζπλζε 9,6%), θαηαζθεπψλ (κεγέζπλζε 9,5%),
αγνξάο αθηλήησλ (κεγέζπλζε 8,5%) θαη ηειεπηθνηλσληψλ (κεγέζπλζε 6,7%).
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Απξόζκελε απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 13,01% ηνλ Απξίιην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα
(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Απξίιην 2019 ζεκαληηθή θαη απξφζκελε
πηψζε έλαληη ηνπ Μαξηίνπ, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 13,01% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη
14,16% ην Μάξηην, 14,35% ην Φεβξνπάξην, 12,71% ηνλ Ιαλνπάξην θαη 11,97% ην
Γεθέκβξην 2018, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε ηνλ Απξίιην 2019 επίζεο
ζεκαληηθή πηψζε έλαληη ηνπ Μαξηίνπ, αλεξρφκελνο ζην επίπεδν ηνπ 8,11% ζε εηήζηα
βάζε, έλαληη 8,93% ην Μάξηην, 9,2% ην Φεβξνπάξην, 8,57% ηνλ Ιαλνπάξην θαη 8,3% ην
Γεθέκβξην 2018, αληίζηνηρα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έλαξμε ηεο πεξηόδνπ ηνπ ηεξνύ κήλα ηνπ Ρακαδαληνύ ζηελ Αίγππην
ηηο 6 Μαΐνπ μεθίλεζε ν κνπζνπικαληθφο ηεξφο κήλαο ηνπ Ρακαδαληνχ, ν νπνίνο ζα
δηαξθέζεη έσο ηηο 4 Ινπλίνπ, ελψ ελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε ηξηήκεξε αξγία Eid Al-Fitr
ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ, κεηαμχ 5 θαη 7 Ινπλίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηεξνχ κήλα ησλ κνπζνπικάλσλ, ηα σξάξηα εξγαζίαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο θαη
νξγαληζκνχο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηξνπνπνηνχληαη (επί
παξαδείγκαηη, ηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
κεησκέλν σξάξην), ελψ θαη νη ξπζκνί εξγαζίαο κεηψλνληαη αηζζεηά εμαηηίαο ηεο λεζηείαο
πνπ αθνινπζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, έσο ηηο πξψηεο βξαδηλέο ψξεο.
Υξνληθή επηκήθπλζε ηεο ηζρύνο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ΠΣ κε Αίγππην
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα επηκεθχλεη ρξνληθά
ηελ ηζρχ ηνπ πιαηζίνπ ηεο εηαηξηθήο ηεο ζρέζεο κε ηελ Αίγππην, πνπ επί ηνπ παξφληνο
θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2015-2019, θαηά δχν πξφζζεηα έηε, έσο ην 2021. Η Παγθφζκηα
Σξάπεδα αλέθεξε ζρεηηθά φηη ε σο άλσ απφθαζε ειήθζε απφ ην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην,
θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ
Αίγππην. Όπσο εμάιινπ δήισζε ζρεηηθά ε δηεπζχληξηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε
αξκνδηφηεηα γηα ηελ Αίγππην, ηελ Τεκέλε θαη ην Σδηκπνπηί θα Wes, «ε επηκήθπλζε ηεο
ηζρχνο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ Αίγππην ζα επηηξέςεη ζηελ Σξάπεδα λα ζπλερίζεη λα
ζηεξίδεη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ
ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ Αηγππηίσλ πνιηηψλ». εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ
χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηξέρνλ πιαίζην
εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο ρψξαο κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλέξρεηαη ζε $8 δηζ., εθ ησλ
νπνίσλ θεθάιαηα $6 δηζ. απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη θεθάιαηα $2 δηζ. απφ ηελ
International Finance Corporation (IFC).
ηα 28,9 εθαη. ην εξγαηηθό δπλακηθό ηεο Αηγύπηνπ ην 2018 (ζηνηρεία CAPMAS)
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο
(CAPMAS), ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 αξηζκνχζε
28,865 εθαη. άηνκα. Καηά ηελ CAPMAS, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλήιζε ην 2018 ζε 90,1%, θέξλνληαο ην δείθηε αλεξγίαο ζε
9,9%, ήηνη 2,9 εθαη. άηνκα. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο κεηαμχ ησλ αξξέλσλ αηφκσλ ηνπ
αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ αλήιζε ην 2018 ζε 6,8%, ελψ εθείλν κεηαμχ ησλ ζειέσλ ζε 21,3%,
πάληνηε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS. Η ζηαηηζηηθή ππεξεζία αλέθεξε επίζεο φηη
ην 2018 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο αξηζκνχζε 12,182 εθαη., ελψ εθείλν ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο αξηζκνχζε 16,683 εθαη. άηνκα, αληίζηνηρα.
Οηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην αλώηεξεο κηθηήο επηηξνπήο Αηγύπηνπ-Ληβάλνπ
ηηο αξρέο Μαΐνπ πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξε επίζεκε επίζθεςε ζην Λίβαλν ν Π/Θ ηεο
Αηγχπηνπ θ. Madbouly, κε ζθνπφ λα κεηάζρεη αθ’ ελφο ζηηο εξγαζίεο ηεο αλψηεξεο κηθηήο
δηκεξνχο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, σο επηθεθαιήο αηγππηηαθήο
θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο, θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 27νπ «Αξαβηθνχ
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Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ» πνπ έιαβε ρψξα ζηε ιηβαληθή πξσηεχνπζα. χκθσλα κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ Αηγχπηην Π/Θ ζπλφδεπζαλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Λίβαλν νη
Τπνπξγνί Ηιεθηξηζκνχ, Πεηξειαίνπ, Απαζρφιεζεο, Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα,
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο έλαηεο ζπλφδνπ ηεο αλψηεξεο κηθηήο δηκεξνχο
επηηξνπήο ππνγξάθεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, ζηνπο ηνκείο
επηθνηλσληψλ, ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο (κεηαμχ ησλ
αξκφδησλ ππνπξγείσλ ησλ δχν ρσξψλ), αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ
δηνηθήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ, πξνκήζεηαο αηγππηηαθψλ δνκηθψλ πιηθψλ απφ ην Λίβαλν,
θαζψο θαη ελεξγνπνίεζεο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ
αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2021. χκθσλα κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν, επηκέξνπο ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζπλάθζεθαλ, ζην πιαίζην ηεο
ζπλφδνπ ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ-Ληβάλνπ, ζηνπο ηνκείο
εθπαίδεπζεο / επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ληβάλνπ ζηνλ
αηγππηηαθφ ηδησηηθφ ηνκέα, πινπνίεζεο αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ εηδηθή νηθνλνκηθή
δψλε ηεο Σξίπνιεο ζην Λίβαλν, ζηήξημεο ηεο απφ θνηλνχ δεκηνπξγίαο εθθνιαπηεξίσλ
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη θνηλνχ ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ δηκεξψλ
ζπλεξγαζηψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη επελδχζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Λίβαλν, ν θ. Madbouly ζπλάληεζε
κεηαμχ άιισλ ηφζν ηνλ Πξφεδξν, φζν θαη ηνλ Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ, θ.θ. Aoun θαη Hariri,
αληίζηνηρα. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην αηγππηηαθφ θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
(ΜΔΝΑ) ν Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ θ. Hariri δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ
ηεο αλψηεξεο κηθηήο επηηξνπήο φηη «ε Αίγππηνο απνηειεί ππφδεηγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ρψξεο ζηελ πεξηνρή», ελψ εμήξε ηε ζεκαζία πνπ έρεη
δηαδξακαηίζεη ε εγεζία ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ «αιιαγή πιεχζεο» ηεο ρψξαο
θαη ζηε βειηίσζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Δπηπιένλ, ν Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ
αλαθέξζεθε ζηελ επηζπκία ηνπ Ληβάλνπ γηα ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ
Αίγππην θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, ηφζν ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνπο θιάδνπο
ειεθηξηζκνχ θαη ελέξγεηαο.
Ο λένο Πξόεδξνο ηεο ΠΣ επηζθέπηεηαη ηελ Αίγππην
ηηο αξρέο Μαΐνπ επηζθέθζεθε γηα δχν εκέξεο ηελ Αίγππην ν λένο Πξφεδξνο ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, Ακεξηθαλφο David Malpass, ν νπνίνο ζπλάληεζε ζηηο 4/5 ηνλ
Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Al Sisi, επαηλψληαο ηηο ζχληνλεο πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε
ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία, «ν θ. Malpass εμήξε ηελ
πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ πςεινχο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο, κείσζε ησλ δεηθηψλ πιεζσξηζκνχ θαη
αλεξγίαο, ελψ επίζεο αλαθέξζεθε ζην ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα
κεγάια έξγα ππνδνκψλ πνπ πινπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο». Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi κε ην λέν Πξφεδξν ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο παξέζηεζαλ κεηαμχ άιισλ ε Τπνπξγφο
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait.
εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Αίγππην, ν θ. Malpass
επηζθέθζεθε ζεηξά ελ εμειίμεη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην
κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα ζηελ πεξηνρή Benban ηνπ Αζνπάλ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ
ρξεκαηνδνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνλ φκηιν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε
ζεκαληηθφηαηα θεθάιαηα.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ησλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ πνπ πινπνηεί ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηελ Αίγππην αξηζκεί 16 projects ζπλνιηθήο
αμίαο $6,69 δηζ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Malpass ππεγξάθε ε ζπκθσλία
κεηαμχ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη Αηγχπηνπ γηα ηελ παξνρή απφ ηελ πξψηε δαλεηαθήο
δηεπθφιπλζεο χςνπο $200 εθαη. πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ζθνπφ ηε
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηε
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γπλαηθεία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ππφ ηνλ ηίηιν “Catalyzing Entrepreneurship
for Job Creation”. εκεηψλεηαη φηη ε ρνξήγεζε ηνπ σο άλσ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ πξνο
ηελ Αίγππην είρε απνθαζηζηεί ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο εαξηλήο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ.
Ο Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Γηεζλνύο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο επηζθέπηεηαη ηελ
Αίγππην
ηηο αξρέο Μαΐνπ επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην ν, Κξνάηεο, Kνηλνηηθφο Δπίηξνπνο Γηεζλνχο
πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο θ. Mimica, ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, ζπλαληήζεθε ζηηο 6/5 κε ηνλ
Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi. Καηά ηα εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζπδήηεζε ησλ
δχν αλδξψλ επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θπξίσο ζε δεηήκαηα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζε
νιφθιεξν ην ρψξν ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε Αίγππηνο θαηέρεη ηελ
πξνεδξία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εθδήισζε
ηελ εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο γηα ζπλεξγαζία κε ηε Δπξ. Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε
ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Αθξηθή κε βάζε ηελ «Αθξηθαληθή
Αηδέληα 2063». Ο θ. Al Sisi εζηίαζε ηδηαίηεξα ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ
έξγσλ ππνδνκψλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε
πεξηζζφηεξσλ επελδχζεσλ, φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηηο ρψξεο ηεο
επείξνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Mimica ηφληζε ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε
Δπξψπε ζην ξφιν ηεο Αηγχπηνπ σο ζηαζεξνπνηεηηθνχ παξάγνληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ, θαζψο θαη σο θαηαιχηε ζηα δεηήκαηα πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο
ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Ο Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Αηγχπηην
ΤΠΔΞ θ. Shoukry, θαζψο θαη κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα
Nasr, κε ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπδεηήζεσλ, ηδηαίηεξα κε ηε δεχηεξε, λα εζηηάδεηαη ζηε
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ηεο Δ.Δ. ζηελ Αίγππην
γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020 (“Single Support Framework”), πνπ αλακέλεηαη λα παξάζρεη
ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Αίγππην χςνπο κεηαμχ €432 εθαη. θαη €528 εθαη., κε έκθαζε ζε
έξγα ππνδνκψλ ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, χδξεπζεο & απνρέηεπζεο, παηδείαο,
πγείαο, θαζψο επίζεο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο, ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη
πξνζηαζία, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ,
ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Έιεπζε θιηκαθίνπ ηνπ ΓΝΣ ζηελ Αίγππην γηα ηελ 5ε θαη ηειεπηαία αμηνιόγεζε
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 6 Μαΐνπ αθίρζε ζην Κάηξν θιηκάθην ηνπ
Σακείνπ, κε ζθνπφ λα πξνβεί ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο Ινπλίνπ, πξνηνχ εγθξηζεί ε εθηακίεπζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο,
χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ Σακείνπ πξνο ηελ
Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη,
θαη’ αξρήλ, ηε ιήςε ηεο σο άλσ ηειεπηαίαο δφζεο απφ ην ΓΝΣ εληφο ηνπ πξνζερνχο
Ινπιίνπ. χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο έθζεζήο ηνπ γηα
ηηο νηθνλνκίεο ηεο Μ. Αλαηνιήο, Β. Αθξηθήο, ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηνπ Παθηζηάλ, ε
Αίγππηνο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ηφζν θέηνο φζν θαη ηνπ
ρξφλνπ, απφ πιεπξάο ξπζκψλ αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο ησλ εμαγσγψλ, κεηαμχ ησλ ρσξψλ
ηεο αλσηέξσ πεξηνρήο πνπ απνηεινχλ εηζαγσγείο πεηξειαίνπ. πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο
αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη ξπζκνχο αλάπηπμεο 5,5% θαη 5,9% ην 2019 θαη ην 2020
αληίζηνηρα, έλαληη ξπζκψλ 3,6% ην 2019 θαη 3,2% ην 2020 ζπλνιηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο
αλσηέξσ πεξηνρήο. Δπηπιένλ, νη εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ εθηηκάηαη πσο ζα θαηαγξάςνπλ
αμηφινγνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαηά ηε δηεηία 2019-2020, παξά ηελ αλακελφκελε θάκςε
ησλ εμαγσγψλ ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ επηζεκαίλεηαη
πάλησο φηη ζεκαληηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο επεκεξίαο
ηεο Αηγχπηνπ απνηεινχλ αθ’ ελφο ν πιεζσξηζκφο θαη αθ’ εηέξνπ ην πςειφ επίπεδν ηνπ
ρξένπο ηεο ρψξαο.
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ε ζεκαληηθή άλνδν ηνλ Απξίιην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ
Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο
εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο
νηθνλνκίαο παξνπζίαζε αμηφινγε άλνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ηε ζεκαληηθφηεξε
κάιηζηα απφ ηνλ Αχγνπζην 2015, ππεξβαίλνληαο ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη
ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε, γηα πξψηε θνξά εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ νθηακήλνπ.
πγθεθξηκέλα, ν ζρεηηθφο δείθηεο έθζαζε ηνλ Απξίιην ην επίπεδν ησλ 50,8 κνλάδσλ, έλαληη
49,9 κνλάδσλ ην Μάξηην, 48,2 κνλάδσλ ην Φεβξνπάξην (πνπ είραλ απνηειέζεη ην θαηψηαην
ζεκείν απηνχ ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν) θαη 48,5 κνλάδσλ ηνλ Ιαλνπάξην ηξέρνληνο
έηνπο. Σνλ Απξίιην 2019 παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ λέσλ
παξαγγειηψλ (θπξίσο ζην πιαίζην ηεο εγρψξηαο αγνξάο), ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά
παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ. χκθσλα κε
ηελ εκηξαηηλή ηξάπεδα, ε έξεπλα κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηελ Αίγππην δείρλεη
αξθεηά πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο ζρεηηθά κε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο, ηα νπνία αληαλαθιψληαη ζηα
επίζεο απμεκέλα επίπεδα πξννπηηθψλ πξνζιήςεσλ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, δεδνκέλνπ
φηη ν δείθηεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο μεπέξαζε νξηαθά ην θαηψθιη ησλ 50
κνλάδσλ, γηα πξψηε θνξά απφ ην έηνο 2015.
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε γηα δεκηνπξγία εηδηθήο νηθνλνκηθήο δώλεο ζηε λέα πόιε ηνπ
Αζνπάλ
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηε δεκηνπξγία λέαο εηδηθήο
νηθνλνκηθήο / επελδπηηθήο δψλεο, έθηαζεο 187 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) ζηελ
πεξηνρή λνηίσο ηεο λέαο πφιεο ηνπ Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. Η λέα επελδπηηθή δψλε ζα
επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο, αγξνηηθψλ πξντφλησλ,
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ (θπξίσο θαηεξγαζία ηρζπεξψλ) θαη θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ, ελψ
αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ηδησηηθέο επελδχζεηο $2,3 δηζ. θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ
15.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ππφ δεκηνπξγία εηδηθή
νηθνλνκηθή δψλε ζην λέν Αζνπάλ έρεη ήδε πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ 48 επελδπηψλ, πξνο
δηακφξθσζε βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο αμίαο $60 εθαη., εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ
βηνκεραληθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο δψλεο.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηά 11,38% απμήζεθε ην Μάξηην 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 Μαξηίνπ 2019 θαηά 11,38% ζε εηήζηα βάζε. πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά
ρξήκαηνο αλήιζε ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο ζε EGP3,72 ηξηζ., έλαληη EGP 3,67 ηξηζ. ην
Φεβξνπάξην. εκεηψλεηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο
βαίλεη κεηνχκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απμεζεί θαηά
14,04% ην Ννέκβξην θαη θαηά 13,3% ην Γεθέκβξην 2018, θαηά 11,95% ηνλ Ιαλνπάξην θαη
θαηά 11,55% ην Φεβξνπάξην 2019, αληίζηνηρα, ελψ ηνλ Απξίιην 2018 ν ξπζκφο κεληαίαο
αχμεζήο ηεο αλεξρφηαλ ζε 21,36%.
Οξηζηηθνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηεο Δζληθήο (NBG Egypt) από ηε ιηβαληθή Bank Audi
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 2 Μαΐνπ νξηζηηθνπνηήζεθε ε
ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο εδψ ζπγαηξηθήο (πην ζπγθεθξηκέλα, ππνθαηαζηήκαηνο) ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο Διιάδνο, NBG Egypt, απφ ην κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν ηνπ Ληβάλνπ, Bank
Audi, ν νπνίνο δηαζέηεη δίθηπν 46 ππνθαηαζηεκάησλ θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 1.500
εξγαδφκελνπο ζηελ Αίγππην. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ιηβαληθή ηξάπεδα Bank
Audi πξφθεηηαη λα απνθηήζεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο NBG Egypt,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, θαζψο επίζεο
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ην δίθηπν 17 ππνθαηαζηεκάησλ απηήο, φπνπ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 250 ηξαπεδηθνί
ππάιιεινη. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο NBG Egypt, ε ζπκθσλία πνπ επήιζε κε
ηελ Bank Audi ππφθεηηαη ζε εγθξίζεηο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ
Ληβάλνπ, αληίζηνηρα. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην χςνο ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ ηεο NBG Egypt αλέξρεηαη ζε €110 εθαη. Σα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο
φηη νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηεο NBG Egypt ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπκθσλίαο
εμαγνξάο ηεο απφ ηελ Bank Audi είλαη ν φκηινο Ernst & Young Corporate Finance, ελψ
λνκηθνί ζχκβνπινη είλαη νη φκηινη Freshfields Bruckhaus Deringer LLP and Matouk
Bassiouny & Hennawy. Αλέθεξαλ επίζεο φηη ζχκβνπινο ηεο Bank Audi γηα ηελ εμαγνξά
είλαη ν φκηινο Baker McKenzie. Όπσο αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλα εγρψξηα
νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, «ε Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο απνρσξεί απφ ηελ Αίγππην έπεηηα
απφ ζρεδφλ 100 ρξφληα παξνπζίαο ζηε ρψξα» (ζπγθεθξηκέλα, απφ ην έηνο 1933, κε ηελ
εμαγνξά ηεο “Anatoly” Bank).
Μαηαίσζε ζρεδηαδόκελεο αύμεζεο ηέινπο ραξηνζήκνπ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο
ζπλαιιαγέο
Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Μαΐνπ φηη δελ πξφθεηηαη λα
πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο
ζπλαιιαγέο απφ ηηο αξρέο Ινπλίνπ, φπσο ζρεδίαδε πξνεγνπκέλσο. εκεηψλεηαη φηη ε
εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ηέινπο είρε μεθηλήζεη ηνλ Ινχλην 2017, κε ζπληειεζηή 0,125% θαηά
ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ, πξνβιέπνληαο ζρεδηαδφκελεο απμήζεηο απηνχ ζε 0,15% θαη
ζε 0,175% θαηά ην δεχηεξν θαη ηξίην έηνο εθαξκνγήο ηνπ, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηε
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε ελ ιφγσ απφθαζε ειήθζε κε γλψκνλα ηε
δηαηήξεζε ησλ εμφδσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην ζε ρακειά επίπεδα.
Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ
ηηο 6/5 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δηάξθεηαο ελφο
έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο $1 δηζ. Η CBE δέρζεθε πξνζθνξέο απφ 29 δηεζλή θαη εγρψξηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,25 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο
δεθηέο 23 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ. Σν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε
ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 6εο Μαΐνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 3,85% θαη 3,90% (έλαληη
επηηνθίνπ 3,67% έσο 3,80% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ), ελψ ην
κέζν επηηφθην αλήιζε ζε 3,897% (έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,797% θαηά ηελ αληίζηνηρε
έθδνζε ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ).
Παξεκπηπηφλησο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), έσο ηελ
ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Απξηιίνπ είρε παξαηεξεζεί αμηφινγε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ
επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, κε ην χςνο ηνπο λα
θζάλεη ηα $16,8 δηζ., έλαληη $15,8 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
ε πεξαηηέξσ πηώζε ν αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ
& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ
Αίγππην θαηέγξαςε ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο πξφζζεηε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,32%
έλαληη ηνπ Ιαλνπαξίνπ θαη ηεο ηάμεσο ηνπ 7,1% έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, αλεξρφκελνο
ζε 93,13 εθαη. Σν πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνλ αηγππηηαθφ
πιεζπζκφ εκθαλίζηεθε ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο ζην επίπεδν ηνπ 100,62%,
κεησκέλν θαηά 9,58% ζε εηήζηα θαη θαηά 0,47% ζε κεληαία βάζε. Ο αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ
δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ADSL εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ην Φεβξνπάξην 2019 θαηά 24,2%
ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 6,74 εθαη., έλαληη 5,43 εθαη. ην Φεβξνπάξην 2018. Σέινο,
ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ην
Φεβξνπάξην 2019 απμεκέλνο θαηά 1,25% ζε εηήζηα βάζε, κεησκέλνο σζηφζν θαηά 4,8% ζε
κεληαία βάζε, θζάλνληαο ηα 32,49 εθαη. άηνκα.
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Δγθαηλίαζε 12 κεγάισλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ από ηνλ Πξόεδξν Al Sisi
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ζηηο 5/5
εγθαηλίαζε απφ ηελ πφιε ηεο Ιζκαειίαο, φπνπ κεηέβε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζεηξά 12
κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα, θαζψο θαη
απέλαληη, ζηε Υεξζφλεζν ηνπ ηλά. πγθεθξηκέλα, ζηα ελ ιφγσ έξγα πεξηιακβάλνληαη νη
δχν λέεο, πξνζθάησο νινθιεξσζείζεο ππνζαιάζζηεο ζήξαγγεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Ιζκαειίαο, θαζψο θαη δχν αθφκε λέεο ππνζαιάζζηεο ζήξαγγεο ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ Πνξη αΐλη, ε λέα πφιε ηεο Ιζκαειίαο, ε λέα κνλάδα παξαγσγήο πφζηκνπ
λεξνχ ζηε λέα πφιε ηεο Ιζκαειίαο, ε δηακφξθσζε παξαιηαθήο νδνχ θαη παξαιηαθνχ
ηνπξηζηηθνχ πεδνδξφκνπ ζηε ιίκλε Fisherman, ε λέα ηρζπαγνξά, ε θαηαζθεπή λέσλ νδηθψλ
αξηεξηψλ, θαζψο θαη ε λέα πισηή γέθπξα ζηελ Ιζκαειία, αιιά θαη ε λέα γέθπξα ζηελ πφιε
ηνπ νπέδ. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ
έξγσλ, ηδηαίηεξα δε εθείλσλ δηάλνημεο ησλ ππνζαιάζζησλ ζεξάγγσλ νδηθήο θαη
ζηδεξνδξνκηθήο δηέιεπζεο, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ (Armed Forces Engineering Authority). Ωζηφζν, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ηφληζε
θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε δηάξθεηα ησλ εγθαηλίσλ φηη ηα αλσηέξσ κεγάια έξγα πινπνηήζεθαλ
απφ ηδησηηθέο αηγππηηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ, πξνζπαζψληαο λα απνθξνχζεη έηζη θξηηηθέο απφ πιεπξάο κεξίδαο ηνπ εγρψξηνπ
πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ Σχπνπ, ζρεηηθά κε ην φηη ν ξφινο ηνπ ηξαηνχ επεθηείλεηαη
ζεκαληηθά ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, πέξαλ ηεο
βαζηθήο ηνπ απνζηνιήο πνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ θαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ, νη δχν λέεο ζήξαγγεο ηεο
Γηψξπγαο νπέδ ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζκαειίαο, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ είρε μεθηλήζεη ηνλ
Ινχιην 2016, έρνπλ βάζνο 70 θαη 53 κέηξα αληίζηνηρα, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο
ηνπο εθηηκάηαη ζε EGP12 δηζ. ($699 εθαη.), ελψ ππνινγίδεηαη πσο έρνπλ ζπληνκεχζεη ην
ρξφλν δηέιεπζεο ηεο Γηψξπγαο (ππνγείσο) ζε κφιηο 20 ιεπηά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν,
έλαληη αθφκε θαη 5 εκεξψλ πνπ απηή κπνξνχζε λα δηαξθέζεη πξνεγνπκέλσο (κέζσ γέθπξαο
ή θαη πισηψλ κέζσλ).
εκεηψλεηαη φηη κέρξη ζήκεξα, ε νδηθή δηέιεπζε ηεο δηψξπγαο νπέδ δηεμάγεην ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο κνλαδηθήο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο “Ahmed Hamdi” πνπ ζπλδέεη ηε
Υεξζφλεζν ηλά κε ηελ πφιε ηνπ νπέδ, θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ ηεο γέθπξαο ηεο
«Δηξήλεο» (Al Salam) ζηελ Ιζκαειία, θαζψο θαη κέζσ ηαθηηθψλ πνξζκεηαθψλ γξακκψλ, νη
νπνίεο δεκηνπξγνχζαλ σζηφζν κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ.
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ελ ιφγσ κεγάια έξγα εληάζζνληαη ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ
ηλά, κε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην έηνο 2022 θαη εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ηάμεσο
ησλ EGP275 δηζ. ($16 δηζ.).
Κνηλνπξαμία Orascom & Arab Contractors αλαιακβάλεη θαηαζθεπή κνλάδαο
θαηεξγαζίαο πγξώλ ιπκάησλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαΐνπ, θνηλνπξαμία ησλ κεγάισλ
αηγππηηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ Orascom Construction θαη Arab Contractors
ππέγξαςε ζχκβαζε ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $739 εθαη. κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ
αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Armed Forces Engineering Authority), γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο
θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή Bahr El Baqar ηεο πεξηθέξεηαο Sharqiya.
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε κνλάδα, ε νπνία ζα είλαη ε κεγαιχηεξε ηνπ είδνπο
ζηελ Αίγππην, ζα δηαζέηεη δπλακηθφηεηα θαηεξγαζίαο πεξίπνπ 5 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ
πγξψλ ιπκάησλ εκεξεζίσο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα δηαηίζεληαη πξνο άξδεπζε αγξνηηθψλ
εθηάζεσλ ζηε Υεξζφλεζν ηνπ ηλά. Η σο άλσ θνηλνπξαμία ζα δηαρεηξίδεηαη, ιεηηνπξγεί θαη
ζπληεξεί ηελ ελ ιφγσ κνλάδα πγξψλ ιπκάησλ γηα πεξίνδν πεληαεηίαο.

7

ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ηνηρεία παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην
Φεβξνπάξην 2019 ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24,16%
ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 3,962 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,191 εθαη. ηφλσλ ην
Φεβξνπάξην 2018. Με βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην
απμήζεθε θαηά 1,94% ζε εηήζηα βάζε ην Φεβξνπάξην 2019, θζάλνληαο ηνπο 3,312 εθαη.
ηφλνπο, έλαληη 3,249 εθαη. ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018. εκεηψλεηαη πάλησο φηη ηα ζηνηρεία
ηεο CAPMAS δείρλνπλ πσο ε αηγππηηαθή παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ην Φεβξνπάξην 2019
εκθαλίζηεθε κεησκέλε θαηά πεξίπνπ 7,39% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2018, φηαλ απηή είρε
αλέιζεη ζε 4,278 εθαη. ηφλνπο.
Με βάζε επίζεο ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην Φεβξνπάξην 2019 ε θαηαλάισζε πξντφλησλ
πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην εκθαλίζηεθε κεησκέλε θαηά 11,82% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε
ζε 2,365 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,682 εθαη. ηφλσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018. Αληίζηνηρα,
ε παξαγσγή πεηξειατθψλ πξντφλησλ ην Φεβξνπάξην 2019 θαηέγξαςε ειαθξφηαηε πηψζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 2,546 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,554 εθαη.
ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018. Δπηπιένλ, ε εγρψξηα θαηαλάισζε πεηξειατθψλ πξντφλησλ
εκθαλίζηεθε ην Φεβξνπάξην κεησκέλε θαηά 10,72% ζε κεληαία βάζε, έλαληη 2,649 εθαη.
ηφλσλ ηνλ Ιαλνπάξην 2019.
Η CAPMAS αλέθεξε εμάιινπ φηη ην Φεβξνπάξην 2019 ε αηγππηηαθή παξαγσγή βνπηαλίνπ
απμήζεθε θαηά 9,96% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 159.000 ηφλνπο (έλαληη 144.600
ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018), νη εηζαγσγέο βνπηαλίνπ κεηψζεθαλ θαηά 18,78% ζε εηήζηα
βάζε, θζάλνληαο ηνπο 160.000 ηφλνπο (έλαληη 197.000 ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018), ελψ ε
εγρψξηα θαηαλάισζε βνπηαλίνπ κεηψζεθε θαηά 6,69% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο
332.000 ηφλνπο (έλαληη 355.800 ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018).
Σέινο, ε CAPMAS αλέθεξε φηη ην Φεβξνπάξην 2019 ε αηγππηηαθή παξαγσγή ληίδει
κεηψζεθε θαηά 3,3% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 497.000 ηφλνπο (έλαληη 514.000
ηφλσλ ην Φεβξνπάξην 2018), ελψ ε εγρψξηα θαηαλάισζε ληίδει αληηζέησο απμήζεθε θαηά
10% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηνπο 1,118 εθαη. ηφλνπο (έλαληη 1,016 εθαη. ηφλσλ ην
Φεβξνπάξην 2018).
Σν ππνπξγηθό ζπκβνύιην εγθξίλεη ηελ πξώηε θάζε ειηαθήο κνλάδαο ηνπ νκίινπ ΔΝΙ
χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC), ζηηο
αξρέο Μαΐνπ ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο
θάζεο, δπλακηθφηεηαο 200 MW, ηεο ζρεδηαδφκελεο κεγάιεο κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο
ελέξγεηαο ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΙ, ζπλνιηθήο πξνγξακκαηηδφκελεο
παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1 GW. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο θαη ε
EETC πξνηίζεληαη λα απνδερζνχλ ηηκή αγνξάο ηεο παξαγφκελεο απφ ηε κνλάδα ειηαθήο
ελέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ $0,027 αλά KWh, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππφ δεκηνπξγία
ειηαθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ (απφ ην ζανπδαξαβηθφ φκηιν Acwa
Power).
Γεκνζηεύκαηα πεξί αγσγήο ηνπ ηατιαλδέδηθνπ θξαηηθνύ PTT θαηά ηνπ αηγππηηαθνύ
θξάηνπο γηα ησλ αγσγό EMG
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν ηατιαλδέδηθνο θξαηηθφο
ελεξγεηαθφο φκηινο PTT Energy Resources, κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ κεηφρσλ ηνπ αγσγνχ
East Mediterranean Gas (EMG) κε κεξίδην 25%, θαηέζεζε ζε δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην αγσγή
θαηά ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, δηεθδηθψληαο απνδεκηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ $1 δηζ., κε ηνλ
ηζρπξηζκφ φηη απφ ην έηνο 2012 απηφ δηέθνςε ηηο παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνλ ελ
ιφγσ αγσγφ. Ο φκηινο PTT ηζρπξίδεηαη φηη κε ηε δηαθνπή ησλ παξαδφζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ
κέζσ ηνπ EMG, ην αηγππηηαθφ θξάηνο παξαβίαζε πξνεγνχκελε ζπκθσλία πνπ πξνέβιεπε
ηε δηνρέηεπζε 7 δηζ. θ.π. εηεζίσο ζηνλ αγσγφ ζε εηήζηα βάζε, κε απνηέιεζκα νη κέηνρνη
απηνχ λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ ήδε ηφηε
αλαιάβεη πξνο πειάηεο ηνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ λα δεκησζνχλ. Ο ηατιαλδέδηθνο φκηινο
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ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο παξέιεηςε λα ζπληεξήζεη θαη πξνζηαηεχζεη
ηνλ αγσγφ EMG, θαζηζηψληαο δπζθνιφηεξε ηε ζρεδηαδφκελε επαλαιεηηνπξγία ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη ν φκηινο PTT έρεη πξνρσξήζεη ζε ηέηνηαο έθηαζεο αγσγή θαηά
ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, εγρψξηνη θιαδηθνί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πεξηπιαθεί ε
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη θαη εξγάδεηαη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ήηνη
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αγσγνχ γηα εηζαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ
αεξίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν.
Θπκίδνπκε φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ αέξην κέζσ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ έσο ην 2012,
σζηφζν έθηνηε δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ιζξαήι, εμαηηίαο
επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο επί ηνπ αγσγνχ απφ αθξαίεο ηζιακηζηηθέο
νξγαλψζεηο ηνπ Βνξείνπ ηλά, αιιά θαη ηεο κε επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ αεξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Γεκνζηεύκαηα πεξί αλόδνπ ησλ εγρώξησλ ηηκώλ ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ (ΜΔΝΑ), ε
πξφζθαηε επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο
θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019 ηεο
15εο Απξηιίνπ, έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη ηελ χςσζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ραιπβνπξγηθψλ
πξντφλησλ θαηά έσο EGP250 αλά ηφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ΜΔΝΑ, νη
κεγαιχηεξεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Ezz Steel (κεξίδην 34% ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο), Suez Steel (κεξίδην 15%) θαη Egyptian Steel (κεξίδην 13%)
αλαθνίλσζαλ ηελ αχμεζε ησλ εξγνζηαζηαθψλ ηηκψλ ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο
θαηά κεηαμχ EGP180 θαη EGP250 ($10,5-$14,6) αλά ηφλν, ζην επίπεδν ησλ EGP11.750
($688) αλά ηφλν, γηα παξαδφζεηο εληφο ηνπ Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο.
χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηεο αγνξάο, θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα αλακέλεηαη λα
θαηαγξαθνχλ πξφζζεηεο απμήζεηο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ζηδήξνπ θαη ράιπβα, δεδνκέλνπ φηη
νξηζκέλεο ραιπβνπξγηθέο κνλάδεο έρνπλ δηαθφςεη ηελ παξαγσγή ηνπο. Θπκίδνπκε φηη, κε
βάζε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε πηνζέηεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία
ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο, ελψ ηθαλνπνίεζε κελ ηηο απαηηήζεηο ησλ ραιπβνπξγηψλ πνπ
αξρηθά δηακαξηπξήζεθαλ πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη νξηζκέλσλ αθφκε κε
ζπλαθή πξνο απηέο παξαγσγή, εθηηκάηαη φηη επέδξαζε αξλεηηθά ζε ζεηξά άιισλ εγρψξησλ
ραιπβνπξγηψλ, θπξίσο δε εθείλσλ νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο
εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα
νπιηζκνχ.
ηα $406 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην 1ν ηξίκελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $406 εθαη., έλαληη $397 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε
πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε 2,3%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο
ελδπκάησλ πξνο ηηο ΗΠΑ -πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ
ελδπκάησλ- απμήζεθαλ ζε $224 εθαη. ην πξψην ηξίκελν 2019, έλαληη $193 εθαη. θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, παξνπζηάδνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 16,1%.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο κνλάδαο δάραξεο ζηελ Άλσ Αίγππην
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν εκηξαηηλφο φκηινο Al Ghurair,
επηθεθαιήο νκάδαο επελδπηηθψλ νκίισλ απφ ηα ΗΑΔ, ππέγξαςε ζηηο αξρέο Μαΐνπ
ζπκθσλίεο ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο EGP5 δηζ. ($293,6 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο
ηζνηηκίεο), κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο βηνκεραληθήο κνλάδαο παξαγσγήο θαη
θαηεξγαζίαο δάραξεο απφ δαραξφηεπηια (Canal Sugar Company), ζηελ πεξηνρή ηεο Minya
ζηελ Άλσ Αίγππην, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $1 δηζ. πγθεθξηκέλα, ππεγξάθε ζχκβαζε
κε ηνλ θηλεδηθφ ηερληθφ φκηιν Sinoma CDI κε αληηθείκελν ηελ αλάιεςε απφ απηφλ ησλ
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θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο κνλάδαο, πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ην έηνο
2021, φπσο θαη ζχκβαζε κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν Elsewedy Electric γηα ηελ παξνρή
γξακκψλ πδξνδφηεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε λεξφ πςειήο πίεζεο. Δπηπιένλ, ππνγξάθεθαλ
ηξεηο ρσξηζηέο ζπκβάζεηο κε ην ζανπδαξαβηθφ φκηιν Al Khorayef Group, κε αληηθείκελν
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ παξνρή θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ππνδνκψλ.
Θπκίδνπκε φηη ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ project, ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδεη ε επελδπηηθή ηξάπεδα Al Ahly Capital Holding, ζπγαηξηθή ηνπ κεγάινπ
αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ National Bank of Egypt (NBE), είρε αξρηθά
ζπκθσλεζεί ηνλ Ιαλνπάξην 2018 θαη πξνβιέπεη ηελ αλάθηεζε εξεκηθήο έθηαζεο 181 ρηι.
feddans γηα θαιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεγάιεο βηνκεραληθήο
κνλάδαο παξαγσγήο δάραξεο, εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλσλ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Τπνγξαθή ζύκβαζεο κε ηζπαληθό όκηιν γηα πξνκήζεηα ακαμνζηνηρηώλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο
ζηδεξνδξφκνπο (Egyptian National Railways – ENR) ππέγξαςε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν Talgo
ζχκβαζε γηα ηελ αγνξά έμη επηβαηηθψλ ακαμνζηνηρηψλ, κε ηελ πξψηε παξάδνζε λα είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε εληφο πεξηφδνπ 21 κελψλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ησλ ελ ιφγσ ζπξκψλ πξφθεηηαη λα ζηεξηρζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD).
ΣΟΤΡΙΜΟ
Η γαιιηθή αιπζίδα Accor Hotels πξνηίζεηαη λα αλνίμεη πάλσ από 30 κνλάδεο ζηελ
Αίγππην
χκθσλα κε δηεζλή δεκνζηεχκαηα, ε γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ μελνδνρεηαθή αιπζίδα Accor
Hotels έρεη πξφζθαηα εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα αλνίμεη πάλσ απφ 30 λέεο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο ζηελ Αίγππην εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο δηεηίαο. Καηά ηελ νπηηθή ηεο
γαιιηθήο αιπζίδαο, «ε Αίγππηνο αλαθάκπηεη έπεηηα απφ 10 δχζθνια ρξφληα πνπ πέξαζε ν
ηνπξηζηηθφο ηεο θιάδνο, ελψ ζήκεξα ε ρψξα έρεη μεπεξάζεη ηελ Κέλπα, πεξλψληαο ζηελ
πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ πξννξηζκψλ ηεο αιπζίδαο, απφ πιεπξάο
ειθπζηηθφηεηαο γηα Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο». εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα ηνπξηζηηθή
πεξίνδν, ηα κέζα έζνδα αλά δσκάηην ηεο αιπζίδαο ζηελ Αίγππην έρνπλ θαηαγξάςεη κέζν
ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζε εηήζηα βάζε. Πέξαλ ηεο αγνξάο ηεο Αηγχπηνπ, ε
αιπζίδα Accor πξνηίζεηαη λα αλνίμεη εληφο ηεο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο 60 λέεο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο ζε 14 αθφκε αθξηθαληθέο ρψξεο, κε θχξηνπο πξννξηζκνχο ηηο Νηγεξία, Αηζηνπία θαη
Ν. Αθξηθή.
Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε Arab Travel Forum
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θεηηλή εζληθή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηε
κεγάιε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε Arab Travel Forum πνπ έιαβε ρψξα ζην Νηνπκπάη θαηά
ηελ πεξίνδν 28 Απξηιίνπ έσο 1 Μαΐνπ πεξηέιαβε εζληθφ πεξίπηεξν επηθάλεηαο 600 ηεηξ.
κέηξσλ, κε 56 εθζέηεο, εθ ησλ νπνίσλ 30 ήηαλ ηνπξηζηηθνί φκηινη θαη πξαθηνξεία θαη 22
αηγππηηαθνί μελνδνρεηαθνί φκηινη, ελψ ζε ρσξηζηά πεξίπηεξα κεηείραλ ν εζληθφο
αεξνκεηαθνξέαο EgyptAir, ε ζπγαηξηθή ηεο EgyptAir ηνπηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία Air Cairo
θαη ε νκνζπνλδία ησλ αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηκειεηεξίσλ.
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ κε ηειενπηηθό δίθηπν CNN
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θα Al-Mashat ππέγξαςε κε ην
ακεξηθαληθφ, παγθφζκηαο εκβέιεηαο ηειενπηηθφ δίθηπν CNN ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε
ζθνπφ ηελ πινπνίεζε εθζηξαηείαο πξνψζεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο
κέζσ ηφζν ηεο ηειεφξαζεο, φζν θαη ςεθηαθψλ κέζσλ θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πξφθεηηαη λα εζηηάζεη
ζηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ζέιγεηξσλ θαη πξννξηζκψλ ηεο Αηγχπηνπ,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Αζνπάλ, ην Λνχμνξ, ην Sharm El-Sheikh θαη ε Marsa Alam, κε εηδηθή
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έκθαζε ζην ππφ θαηαζθεπή λέν κεγάιν αξραηνινγηθφ κνπζείν ηνπ Καΐξνπ (“Grand
Egyptian Museum”), πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα νινθιεξσζεί ην έηνο 2020.
Αύμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην 1ν
ηξίκελν 2019
ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β.
Αθξηθήο θαηά ην έηνο 2019, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο
πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην, θπξίσο ην Κάηξν, ε Hurghada, ην Sharm El
Sheikh θαη ε Αιεμάλδξεηα, ζπλέρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ
2019 ηζρπξνχο δείθηεο ζπλνιηθψλ επηδφζεσλ, εκθαλίδνληαο άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ
εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) θαηά 34%, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ 2018. Ο φκηινο Colliers πξνβιέπεη εμάιινπ φηη ζε νιφθιεξν ην 2019 νη
«δπλαηνί» αηγππηηαθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ κεγέζπλζε ησλ
κέζσλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηνπο αλά δσκάηην ζε ξπζκφ 21%, κε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ
κεγέζπλζεο λα εθηηκάηαη πσο ζα ζπκβεί ζην Κάηξν (+99%), αθνινπζνχκελν απφ ηελ
Αιεμάλδξεηα (+69%), ην Sharm El-Sheikh (+30%) θαη ηε Hurghada (+42%). χκθσλα κε
ηελ Colliers, γηα ην έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα
θζάζνπλ ην 79% γηα ην Κάηξν θαη ην 83% γηα ηελ Αιεμάλδξεηα.
ΟΤΓΑΝ
Καύζηκα θαη κεηξεηά βξίζθνληαη ζε κεγάιε έιιεηςε ζην νπδάλ
χκθσλα κε ζρεηηθά αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο αξρέο Μαΐνπ, αθξηβψο πξηλ ηελ
πεξίνδν ηνπ Ρακαδαληνχ θαη πεξίπνπ έλα κήλα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξψελ πξνέδξνπ
ηεο ρψξαο Al-Bashir ζε ζπλέρεηα ησλ παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο –απφ ην Γεθέκβξην 2018θνληθψλ δηαδειψζεσλ πνπ ππξνδνηήζεθαλ αξρηθά εμαηηίαο εγρψξησλ ειιείςεσλ ζε
θαχζηκα θαη βαζηθά αγαζά (φπσο ην ςσκί), ην νπδάλ ζπλέρηδε λα αληηκεησπίδεη, ζε
εληνλφηεξν κάιηζηα βαζκφ, ειιείςεηο ζηελ ηξνθνδνζία ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε θαχζηκα.
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νπξέο νρεκάησλ ζπλσζηίδνληαλ έμσ απφ φια ηα θχξηα βελδηλάδηθα
ηνπ Υαξηνχκ θαη ησλ άιισλ κεγάισλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, παξνπζία ζηξαηησηψλ πξνο
δηαθχιαμε ηεο ηάμεο, κε ηνπο απηνθηλεηηζηέο λα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπλ αξθεηέο ψξεο έσο
φηνπ εθνδηάζνπλ ηα νρήκαηά ηνπο κε θαχζηκα. Όπσο εμάιινπ επηζήκαλε ν αηγππηηαθφο
Σχπνο, αξθεηά απηφκαηα κεραλήκαηα αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ) ζε θεληξηθά εκπνξηθά
ζεκεία ηνπ Υαξηνχκ δελ δηέζεηαλ κεηξεηά, ελψ κεγάιεο νπξέο αλακνλήο ζρεκαηίδνληαλ ζηα
ππφινηπα, ιηγνζηά κεραλήκαηα πνπ δηέζεηαλ αθφκε κεηξεηά. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο
νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηεο πξσηεχνπζαο Υαξηνχκ αληηκεηψπηζαλ δηαθνπέο ηξνθνδνζίαο κε
ειεθηξηθφ ξεχκα αιιά θαη κε λεξφ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ επηπέδσλ θαηαλάισζεο ιφγσ ησλ
πςειφηαησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ έθζαζαλ ηνπο 45 βαζκνχο Κειζίνπ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ησλ ζνπδαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ ζηηο 6/5, ζην
δίθηπν ηεο ρψξαο ππήξραλ αξθεηέο αθηλεηνπνηεκέλεο ακαμνζηνηρίεο κε θαηεχζπλζε απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ Port Sudan πξνο ηηο δπηηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κεηέθεξαλ βαζηθά αγαζά,
θαχζηκα θαη άιιεο πξνκήζεηεο, εμαηηίαο ηερλεηψλ θξαγκάησλ πνπ είραλ ζηεζεί ζηηο γξακκέο
απφ δηακαξηπξφκελνπο αληηθξνλνχληεο ηνπ πξνζσξηλνχ, κεηαβαηηθνχ ζηξαηησηηθνχ
θαζεζηψηνο.
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