Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (27-31/5/2019)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δπίζθεςε Βξεηαλνύ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ ζηελ Αίγππην
ην ηέινο Μαΐνπ πξαγκαηνπνίεζε –γηα πξψηε θνξά- επίζεκε επίζθεςε ζηελ Αίγππην ν
Βξεηαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, θ. Liam Fox, ζην πιαίζην επξχηεξνπ
πξνγξάκκαηνο επηζθέςεψλ ηνπ ζε ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο. Ο θ. Fox πξαγκαηνπνίεζε
ζπλαληήζεηο κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, θαζψο θαη κε
ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, κε ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλνκηιηψλ λα
εζηηάδεηαη απφ βξεηαληθήο πιεπξάο ζηνπο θιάδνπο κεηαθνξψλ, ππεξεζηψλ πγείαο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο εδψ βξεηαληθήο
Πξεζβείαο, «ε επίζθεςε ηνπ θ. Fox ζηελ Αίγππην θαη ζηηο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο δέζκεπζεο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα
αλάδεημε ηεο Βξεηαλίαο ζε κεγαιχηεξν μέλν επελδπηή –κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ 7
πιένλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ- ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν έσο ην έηνο 2022, κε
επηθέληξσζε ζηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο ησλ αθξηθαληθψλ
ρσξψλ, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Βξεηαλνχ Τπνπξγνχ ζηελ Αίγππην, ν βξεηαληθφο
θξαηηθφο αλαπηπμηαθφο ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο CDC αλαθνίλσζε πσο έιαβε ηελ
έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δαλεηαθέο
θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο (“Tier 2 capital financing”) ζπλνιηθνχ χςνπο $200 εθαη. ζε
αηγππηηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ζηφρν απηά λα απμήζνπλ ηε ζηήξημή ηνπο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθά επηρεηξεκαηηθά projects
αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ βξεηαληθνχ
ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ, θ. O’Donohoe, «ε CDC ραηξεηίδεη ηε ζεηηθή απφθαζε ηεο
CBE πνπ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλείζνπκε θεθάιαηα ζηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα δε ζηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ». Ο θ. O’Donohoe ηφληζε επίζεο φηη «ε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπκε ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο
θαη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Αίγππην». Σε ζεηηθή απφθαζε ηεο
CBE ραηξέηηζε θαη ν Βξεηαλφο Τπνπξγφο θ. Fox, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «έπεηηα
απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαηά ην παξειζφλ έηνο, επελδπηηθψλ έξγσλ ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα
ηνπ Benban, ε CDC θέηνο έρεη δεζκεχζεη ζεκαληηθφηαηα θνλδχιηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο αλάπηπμεο ζηελ Αίγππην».
Ο όκηινο PricewaterhouseCoopers «βιέπεη» επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ αηγππηηαθό
θιάδν εθπαίδεπζεο
ε πξφζθαηε έθδνζε ηεο ζεηξάο κειεηψλ ηνπ γηα ηνλ θιάδν εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Μ.
Αλαηνιήο, ν δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο PricewaterhouseCoopers (PwC) επηθέληξσζε
ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ αηγππηηαθφ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, πξνβαίλνληαο ζε πιήξε αλάιπζε
απηνχ θαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έσο ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2022/23,
επηζεκαίλνληαο ηηο επθαηξίεο πνπ πθίζηαληαη γηα επελδπηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα ζηνλ
θιάδν, ηδηαίηεξα δε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε.
Καηά ηε κειέηε ηεο PwC, ε Αίγππηνο πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα μέλνπο επελδπηέο
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ ην
εμσηεξηθφ, δεδνκέλνπ φηη αθ’ ελφο παξνπζηάδεη κεγάιν θαη ζηαζεξά απμαλφκελν λεαληθφ
πιεζπζκφ θαη αθ’ εηέξνπ ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ελζαξξχλεη θαη επλνεί ηελ ηδησηηθή
εθπαίδεπζε. Ζ κειέηε ηεο PwC κπνξεί λα αληιεζεί νιφθιεξε απφ ηελ ηζηνζειίδα:
https://www.pwc.com/m1/en/industries/education/publications/education-country-profileegypt.pdf.
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Η Αίγππηνο ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηελ Διβεηία γηα παξνρή πόζηκνπ ύδαηνο ζην
Αζνπάλ
ην ηέινο Μαΐνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, απφ θνηλνχ κε
ηνλ θπβεξλήηε ηεο πεξηθέξεηαο Αζνπάλ, θ. Ibrahim, ππέγξαςαλ κε ηνλ Διβεηφ Πξέζβε ζην
Κάηξν, θ. Garnier, ζπκθσλία γηα πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζε πνιιέο δηαδνρηθέο
θάζεηο, δηάξθεηαο έσο ην έηνο 2027, κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο ελ ιφγσ πεξηθέξεηαο. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεθε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο “Potable Water Management Programme in Upper Egypt” (PWMP), πνπ έρεη
ζηφρν λα παξάζρεη κφληκε θαη κε ίζνπο φξνπο πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ, ζε πεξίπνπ 2 εθαη.
θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο Αζνπάλ. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ
ειβεηηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (SDC) κε ζπλνιηθά θνλδχιηα χςνπο $17
εθαη., κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο πνπ ζα θαιχςεη ηελ απαηηνχκελε επέλδπζε, ηελ παξνρή
ηερληθήο βνήζεηαο, ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηηφπηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ (“capacity
building”) θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ.
ύλνδνο θνξπθήο Ρσζίαο-Αθξηθήο ζην Sochi ηνλ Οθηώβξην
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, κε βάζε δειψζεηο ηνπ
Αηγππηίνπ ΤΠΔΞ θ. Shoukry, ζηηο 24 Οθησβξίνπ ε ξσζηθή πφιε ηνπ Sochi πξφθεηηαη λα
θηινμελήζεη ζχλνδν θνξπθήο Ρσζίαο-Αθξηθήο, ηεο νπνίαο ζα ζπκπξνεδξεχζνπλ ν
Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο, θ. Putin, θαη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, ν νπνίνο θέηνο εγείηαη ηεο
Αθξηθαληθήο Έλσζεο, θ. Al Sisi. Ζ ζχλνδνο ζθνπφ ηεο ζα έρεη ηελ ελίζρπζε θαη εκβάζπλζε
ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ηα αθξηθαληθά θξάηε θαη αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη ηηο
ζπκκεηνρέο ηφζν εγεηψλ ρσξψλ ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, φζν θαη επηθεθαιήο δηεζλψλ
πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ. ην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο, έρεη πξνγξακκαηηζηεί
επίζεο ξσζν-αθξηθαληθφ νηθνλνκηθφ θφξνπκ γηα ηηο 23 Οθησβξίνπ, ην νπνίν ζα
εγθαηληάζνπλ νη Πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ
θπβεξλεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ παξαγφλησλ απφ ηε Ρσζία θαη ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο.
χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην ΤΠΔΞ, ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί
πιεζψξα εκπνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ.
Κνλδύιηα $250 εθαη. από ηε JICA γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ αηγππηηαθνύ ζπζηήκαηνο
πγείαο
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ
αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
(JICA) έρεη δεζκεχζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο $250 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
λένπ αηγππηηαθνχ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. πγθεθξηκέλα, ε JICA
πξνηίζεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο,
ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, φπσο δηαβεβαίσζαλ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ θ. Maait εθπξφζσπνη ηεο ηαπσληθήο ππεξεζίαο πνπ ζπλαληήζεθαλ πξφζθαηα
καδί ηνπ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη αλακελφκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο JICA ζα
αλαθνπθίζνπλ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ δηαπίζησζε
ρξεκαηνδνηηθέο ειιείςεηο πνπ ζα δπζρέξαηλαλ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εζληθνχ
ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απνηέιεζκα ε αξκφδηα Τπνπξγφο θα Zayed λα δεηήζεη αχμεζε ησλ
πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ πγεία, ζε
πεξίπνπ EGP100 δηζ.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Δθηίκεζε πεξί επηθείκελεο αύμεζεο ηνπνζεηήζεσλ επελδπηηθώλ ηακείσλ από ηε Μ.
Αλαηνιή ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαΐνπ, ηα επελδπηηθά ηακεία ηνπ
επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο Μ. Αλαηνιήο πξνγξακκαηίδνπλ λα απμήζνπλ ηηο επελδπηηθέο ηνπο
ηνπνζεηήζεηο ζηελ Αίγππην θαη ηα ΖΑΔ θαηά ην δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ ηξηψλ κελψλ,
δηαηεξψληαο παξάιιεια ην επίπεδν επελδπηηθήο ηνπο έθζεζεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο
ζε ζηαζεξά επίπεδα. χκθσλα κε απνηειέζκαηα ζρεηηθήο ζθπγκνκέηξεζεο, θαίλεηαη φηη ε
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πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ “fund managers” ηεο πεξηνρήο ζεσξεί ηα ΖΑΔ θαη ηελ
Αίγππην σο ηηο πιένλ ειθπζηηθέο αγνξέο ζηελ επξχηεξε δψλε Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο,
κε βάζε κάιηζηα δηαξζξσηηθά θξηηήξηα, πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπο. Καηά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ δηαρεηξηζηψλ
επελδπηηθψλ ηακείσλ ζηε Μ. Αλαηνιή (ζπγθεθξηκέλα, πνζνζηφ 55%), «ε αηγππηηαθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή επελδπηηθή αγνξά παξνπζηάδεη κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,94% θέηνο,
ζεκαληηθά αλψηεξε απφ ηηο ππφινηπεο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Νηνπκπάη,
ηνπ Άκπνπ Νηάκπη θαη ηνπ Καηάξ». Δπηπιένλ, «ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηεο
θπβέξλεζεο ζηελ Αίγππην ζπλερίδεηαη κε ζπλέπεηα θαη ζηέθεηαη κε επηηπρία, θαη απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζα ηηζαζεπηεί ν πιεζσξηζκφο, αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ θαη νη θεθαιαηαθέο
επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ».
Αύμεζε ηνπ ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο πξνβιέπεη ε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ
ηξαπεδηθό ηνκέα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαΐνπ, ε ππφ νξηζηηθνπνίεζε λέα λνκνζεζία
γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Αίγππην, πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ηνπ ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ
θεθαιαίνπ γηα ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ζε EGP5 δηζ. απφ EGP500 εθαη. πνπ απηφ αλέξρεηαη
ζήκεξα, θαζψο θαη ζε $150 εθαη. απφ $50 εθαη. γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα. Οη ηξάπεδεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηξηεηή κεηαβαηηθή
πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο λέαο
λνκνζεζίαο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, πέληε εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπκκνξθψλνληαη
ήδε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο, ζπγθεθξηκέλα ε National Bank of Egypt
(NBE), ε Banque Misr, ε Commercial International Bank (CIB), ε QNB Al Ahli, ε Arab
African International Bank θαη ε Arab International Bank. ηηο ηξάπεδεο πνπ ζα ρξεηαζηεί
λα απμήζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο πεξηιακβάλνληαη νη Banque du Caire, Alexandria Bank,
Misr Iran Development Bank, ABC Bank, Housing and Development Bank, Suez Canal
Bank, Industrial Development Bank (IDB), United Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Baraka
Bank, Blom Bank, Bank Audi, Ahli United Bank, HSBC, Attijariwafa Bank, Credit
Agricole, Emirates NBD, EG Bank, UNB Egypt, Export Development Bank of Egypt, Faisal
Islamic Bank, SAIB, Arab Investment Bank, Al Ahli Bank of Kuwait θαη NBK-Egypt.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Δμαηξεηηθά πςειή αμία ζπκβάζεσλ δηκεξώλ ζπλεξγαζηώλ αλαθέξεη ην δηκεξέο
επηρεηξεκαηηθό ζπκβνύιην Αηγύπηνπ – . Αξαβίαο
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ Αηγχπηνπ – . Αξαβίαο,
ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ έλεθα
ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εηαηξηθψλ νκίισλ ησλ δχν ρσξψλ αλέξρεηαη ζε $13 δηζ.,
θζάλνληαο κάιηζηα ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, νη δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαηά ην
πξψην ηξίκελν ηνπ 2019 επηθεληξψλνληαη ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ,
δηαρείξηζεο πδάησλ θαη κεηαθνξψλ. ηελ θνξπθή ησλ θιάδσλ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη ν
επξχηεξνο ελεξγεηαθφο ηνκέαο, κε ζπλνιηθή αμία ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ χςνπο $3,1 δηζ.,
κε αξθεηέο απφ απηέο λα έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ γηγαληηαίνπ ζανπδαξαβηθνχ νκίινπ
ARAMCO θαη αηγππηηαθψλ εηαίξσλ ηνπ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ
άλνδν ηεο αμίαο ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα επλφεζαλ αθ’ ελφο ην
πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη αθ’ εηέξνπ νη απμεκέλεο δεκφζηεο
επελδχζεηο, παξάγνληεο νη νπνίνη αζθνχλ επίζεο εμαηξεηηθά ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ο ελεξγεηαθόο όκηινο BP αλακέλεηαη λα πσιήζεη ζπκκεηνρή ηνπ ζε αηγππηηαθή κνλάδα
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ, βαζηζκέλνο ζε θιαδηθέο πεγέο, ζηελ ππφ
νξηζηηθνπνίεζε απφθαζε ηνπ κεγάινπ βξεηαληθνχ πνιπεζληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ British
Petroleum (BP) λα πσιήζεη ηελ –απφ πεληεθνληαεηίαο- ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ επίζεο κεγάιν,
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αηγππηηαθφ πεηξειατθφ φκηιν πδξνγνλαλζξάθσλ GUPCO (Gulf of Suez Petroleum
Company), ζηνλ νπνίν κεηέρεη επίζεο ην αηγππηηαθφ θξάηνο, κέζσ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο
πεηξειαίνπ, EGPC. πγθεθξηκέλα, ε BP θαίλεηαη πσο πξνζαλαηνιίδεηαη λα πσιήζεη ηελ σο
άλσ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ εκηξαηηλψλ ζπκθεξφλησλ –εδξεχνληα ζην Νηνπκπάη- πεηξειατθφ
φκηιν Dragon Oil, ζπγαηξηθφ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ ηνπ Νηνπκπάη, ENOC,
έλαληη ηηκήκαηνο πεξίπνπ $600 εθαη. Ζ ελ ιφγσ πψιεζε, ε νπνία θεκνινγείην απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2018, εθ’ φζνλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ θαλνληζηηθψλ Αξρψλ, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο BP λα εθρσξήζεη παιαηφηεξεο
ζπκκεηνρέο ηεο θαη λα επηθεληξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ
κεγάισλ ππεξάθηησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε δψζεη ηελ πξνθαηαξθηηθή
ηνπ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμεηάδεη ελδερόκελν λα πσιήζεη ηηο θαηαζθεπαζζείζεο από
ηε Siemens 3 ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker ζηηο 28/5, ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα πσιήζεη ηξεηο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ
αλήθνπλ ζην θξάηνο, ζε νκίινπο ακεξηθαληθψλ θαη καιαηζηαλψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίνη
έρνπλ εθθξάζεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα,
ν θ. Shaker κίιεζε γηα επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ φκηιν Zarou, ζπγαηξηθφ
ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ Blackstone, θαζψο θαη απφ ην καιαηζηαλφ
φκηιν Edra Power Holdings, γηα ηελ απφθηεζε θαη αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν γεξκαληθφο
φκηινο Siemens ζηηο πεξηνρέο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, Burullus θαη Beni Suef. Καηά
ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ, εθ’ φζνλ ππάξμεη πξφνδνο, πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί ζπκθσλία, κε
ηνλ αλάδνρν μέλν φκηιν, αγνξάο απφ ην θξάηνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
χκθσλα κε ηνλ θ. Shaker, ν μέλνο φκηινο πνπ ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ
κνλάδσλ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηε Siemens. εκεηψλεηαη φηη ην επηέκβξην 2018 ην
αηγππηηαθφ θξάηνο (ζπγθεθξηκέλα, ε θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - Egyptian
Electricity Holding Company – EEHC) έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ φκηιν Siemens ζχκβαζε
νθηαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο πεξίπνπ $352 εθαη., γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ
ηξηψλ ππεξζχγρξνλσλ ζεξκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε απφθαζε
απφ ηελ αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ εμεηάδεη ηηο πξνζθνξέο αλακέλεηαη λα
αλαθνηλσζεί έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ.
ηνηρεία παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην
Μάξηην 2019 ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28,75% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 4,425 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,437 εθαη. ηφλσλ ην Μάξηην 2018.
Με βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην απμήζεθε θαηά
6,76% ζε εηήζηα βάζε ην Μάξηην 2019, θζάλνληαο ηνπο 3,791 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,551
εθαη. ηφλσλ ην Μάξηην 2018. Σα ζηνηρεία ηεο CAPMAS δείρλνπλ πσο ε αηγππηηαθή
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ην Μάξηην 2019 εκθαλίζηεθε απμεκέλε θαηά πεξίπνπ 11,69%
έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, φηαλ απηή είρε αλέιζεη ζε 3,962 εθαη. ηφλνπο.
Με βάζε επίζεο ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην Μάξηην 2019 ε θαηαλάισζε πξντφλησλ
πεηξειαίνπ ζηελ Αίγππην εκθαλίζηεθε κεησκέλε θαηά 3,69% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε
ζε 2,711 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,815 εθαη. ηφλσλ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018. Αληίζηνηρα,
ε παξαγσγή πεηξειατθψλ πξντφλησλ ην Μάξηην 2019 θαηέγξαςε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ
2,5% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε 2,758 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 2,829 εθαη. ηφλσλ ην
Μάξηην 2018. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε πεηξειατθψλ πξντφλησλ εκθαλίζηεθε ην Μάξηην
2019 απμεκέλε θαηά 14,63% ζε κεληαία βάζε, έλαληη 2,365 εθαη. ηφλσλ ην Φεβξνπάξην
2019.

4

Οινθιήξσζε ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θ/α ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr
Όπσο αλέθεξαλ θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαΐνπ, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ
έρεη νινθιεξψζεη θαη ηελ ηειεπηαία κνλάδα επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα
Zohr, έλαληη ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο –γηα φιεο ηηο κνλάδεο θαηεξγαζίαο- χςνπο $5
δηζ. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ βξίζθεηαη ζηα 3,2 δηζ. θ.π. θπζηθνχ
αεξίνπ εκεξεζίσο, ζχκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο. εκεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα εκεξήζηα
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr αλέξρεηαη ζε 2,3 δηζ. θ.π., κε πξννπηηθή
λα πιεζηάζεη ηα 3 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Σν Τπ. Οηθνλνκηθώλ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ζηηο 15 ιίξεο /
δνιιάξην γηα ηνλ Ινύλην
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαΐνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ πξνηίζεηαη λα κεηψζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην,
φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ, ζηηο 15 ιίξεο αλά δνιιάξην, γηα ηε δηάξθεηα
ηνπ Ηνπλίνπ, έλαληη ζηαζεξήο ηζνηηκίαο 16 ιηξψλ αλά δνιιάξην πνπ είρε πξνεγνπκέλσο
δηαηεξεζεί γηα πνιινχο κήλεο. Ζ ελ ιφγσ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
απνδίδεηαη ζηελ θάζεηε, ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, αλαηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
πξνο ην δνιιάξην θαη ηα ινηπά ηζρπξά δηεζλή λνκίζκαηα, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζε επίζεκε
ηζνηηκία 16,75 ιηξψλ αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 30/5. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ
αλέθεξαλ θάηη αλαθνξηθά κε ηελ θπκαηλφκελε ηζνηηκία γηα ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ
αγαζψλ, ε νπνία είρε θαζνξηζηεί ζηηο 17,4 ιίξεο αλά δνιιάξην ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην.
Απμεκέλεο θαηά 52,6% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο ην ηξίκελν Γεθ. 2018 - Φεβ.
2019
Όπσο αλαθνίλσζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS), νη εμαγσγέο
αηγππηηαθνχ βάκβαθνο ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ
2018/19 (Γεθ. 2018 - Φεβ. 2019) αλήιζαλ ζε 579.300 κεηξηθά θαληάξηα, παξνπζηάδνληαο
αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 52,6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017/18 (εμαγσγέο
379.700 κεηξηθψλ θαληαξηψλ). Ζ CAPMAS αηηηνινγεί ηελ σο άλσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ
κε βάζε κία απφηνκε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο βάκβαθνο θαηά ην ελ ιφγσ ηξίκελν.
Δπηπιένλ, ε CAPMAS αλαθνίλσζε φηη θαηά ην σο άλσ ηξίκελν, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε
εγρψξηα παξαγφκελνπ βάκβαθνο αλήιζε ζε 36.600 κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 47.200
κεηξηθψλ θαληαξηψλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ γεσξγηθνχ έηνπο (ήηνη
κείσζε θαηά 22,5%), έλεθα ηεο δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο ζε νξηζκέλεο κνλάδεο
λεκαηνπξγίαο ηεο ρψξαο. Καηά ηελ CAPMAS, νη πνζφηεηεο ηνπ εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο
απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 80,1% ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ζε 1,5 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 800 ρηι. κεηξηθψλ
θαληαξηψλ θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηεο πεξηφδνπ 2017/18.
Με θνξναπαιιαγέο ζα απνδεκησζνύλ αξθεηνί εμαγσγείο έλαληη θξαηηθώλ νθεηιώλ από
επηδνηήζεηο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε πιεξνθνξίεο απφ ην Τπνπξγείν
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, αξθεηνί Αηγχπηηνη εμαγσγείο ζηνπο νπνίνπο ην αηγππηηαθφ θξάηνο
νθείιεη ηελ θαηαβνιή εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ απφ πξνεγνχκελα έηε, αλακέλεηαη λα
απνδεκησζνχλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ. Ζ απφθαζε απηή πξνέθπςε ζε ζπλέρεηα πνιχ
πξφζθαηεο ζπλάληεζεο αμησκαηνχρσλ ηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ κε εθπξνζψπνπο ησλ
εμαγσγηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο ρψξαο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη θνξνινγηθέο Αξρέο
δηεμάγνπλ ήδε ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εμαγσγηθψλ ζπκβνπιίσλ, ψζηε λα
ηεζεί ην ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ ζε άκεζε πηινηηθή εθαξκνγή, έσο
φηνπ ιεθζνχλ νη ηειηθέο ζρεηηθέο απνθάζεηο, αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ. Όπσο
ζεκεηψλεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ εγρψξησλ
εμαγσγέσλ απφ νθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο παξειζφλησλ εηψλ εθηηκάηαη ζε
πεξίπνπ EGP12 δηζ.
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Γεκνζηεύκαηα πεξί έξεπλαο ηνπ ΠΟΔ γηα ηνπο αηγππηηαθνύο δαζκνύο επί ησλ
εηζαγσγώλ ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξφζθαηε επηβνιή πξνζσξηλψλ δαζκψλ
ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ
& ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019 ηεο 15εο Απξηιίνπ, πξφθεηηαη λα επηζχξεη έξεπλα
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), θαηφπηλ
θαηαγγειηψλ ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Ν. Κνξέαο, πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη
επηβιεζέληεο δαζκνί –σο κέηξα δηαζθάιηζεο- έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ
ΠΟΔ.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
πδεηήζεηο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Δθβηνκεράληζεο κε ξσζηθό όκηιν γηα
ζπλεξγαζία
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο
Δθβηνκεράληζεο (Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ
αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο ξσζηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο
GAZ, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζπκπαξαγσγήο νρεκάησλ ζηελ Αίγππην,
θαζψο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ ην ξσζηθφ φκηιν. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ν επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, ηφληζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ξσζηθήο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηε ζεκαζία ηεο «επηζηξνθήο» ξσζηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ Αίγππην
θαη ηεο ηφλσζεο ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Καηά ηε
ζπλάληεζε, ν θ. El Tarras εζηίαζε ην αηγππηηαθφ ελδηαθέξνλ ζε πξνζέιθπζε ξσζηθψλ
βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο κηθξψλ ιεσθνξείσλ ηδησηηθψλ
επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ (“microbuses”), αθαιάησζεο, ζηδεξνδξφκσλ, ειεθηξνληθψλ
πξντφλησλ, ειθπζηήξσλ θαη βαξέσο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Παξεκπηπηφλησο αλαθέξνπκε φηη, ζην ηέινο Μαΐνπ, ν ΑΟΗ ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην
γεξκαληθφ φκηιν Gutmann κε αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
αινπκηλίνπ ζηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.
Μέρξη ην επηέκβξην ε ιήςε ρξεκαηνδνηηθώλ θεθαιαίσλ $5,6 δηζ. γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ πεηξνρεκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Tahrir Petrochemicals
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαΐνπ, έσο ηνλ πξνζερή επηέκβξην ν
ηδησηηθφο επελδπηηθφο φκηινο Carbon Holdings αλακέλεηαη λα ιάβεη δαλεηαθφ
ρξεκαηνδνηηθφ «παθέην» ζπλνιηθνχ χςνπο $5,6 δηζ. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ
πεηξνρεκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Tahrir Petrochemicals ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ νπέδ.
χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζηελ παξνχζα θάζε δηεμάγνληαη έξγα πξνεηνηκαζίαο ησλ
ππνδνκψλ γηα ηελ εθθίλεζε θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ
θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ ζπγθξνηήκαηνο εθηηκάηαη ζε $10,9 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ θεθάιαηα $5,6
δηζ. πξφθεηηαη λα αληιεζνχλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ακεξηθαληθήο EXIM Bank, ηνπ
βξεηαληθνχ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ UK Export Finance, ηνπ ακεξηθαληθνχ νξγαληζκνχ
αζθάιηζεο επελδπηηθψλ πηζηψζεσλ (OPIC), ηεο γεξκαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο KfW θαη
ηνπ θαλαδηθνχ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ Export Development Canada. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ
Σχπν, ν φκηινο Carbon Holdings έρεη ήδε δαπαλήζεη θεθάιαηα χςνπο $220 εθαη. γηα ηελ
αγνξά ηεο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna, επηθάλεηαο 5,2 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, θαζψο θαη
ηα έξγα πξνεηνηκαζίαο απηήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο έξγνπ.
Σν πεηξνρεκηθφ ζπγθξφηεκα Tahrir Petrochemicals ζα απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ηνκείο, ν
πξψηνο ησλ νπνίσλ ζα ζπλίζηαηαη ζε γηγαληηαία κνλάδα ππξφιπζεο λάθζαο, εηήζηαο
παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 4 εθαη. ηφλσλ, ελψ νη ππφινηπνη δχν ζα πεξηιακβάλνπλ απφ 3
γξακκέο παξαγσγήο πνιπαηζπιελίνπ, κία γξακκή παξαγσγήο βνπηαδηελίνπ θαη βελδίλεο,
θαζψο θαη 2 γξακκέο παξαγσγήο πνιππξνππιελίνπ.
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Σν αηγππηηαθό θξάηνο επηιέγεη ηελ θνηλνπξαμία ππό ηελ Bombardier γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ γξακκώλ «κνλήο ηξνρηάο»
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ
θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ Bombardier, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη επηιέμεη σο
«πξνηηκψκελν» κεηνδφηε ηελ θνηλνπξαμία ηνπ ελ ιφγσ νκίινπ κε ηνπο αηγππηηαθνχο
θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο Orascom Construction θαη Arab Contractors, πξνθεηκέλνπ λα
εθηειέζεη ην κεγάιν έξγν ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δχν
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» πνπ ζα ζπλδένπλ ηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ
Καΐξνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
κεηαμχ ηνπο, κήθνπο 52 ρικ. θαη 35 ρικ., αληίζηνηρα, δεκηνπξγψληαο ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα
απφ ηελ πεξηνρή 6th of October City έσο ηε λέα πξσηεχνπζα. Ζ ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε €3 δηζ., γηα ζρεδηαζκφ, δεκνπξάηεζε, θαηαζθεπή θαη
15εηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ γξακκψλ. χκθσλα κε ηνλ φκηιν Bombardier, ην
ζηδεξνδξνκηθφ πιηθφ (ζπξκνί θιπ.) πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
νκίινπ ζηε Βξεηαλία (ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή Derby).
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θνηλνπξαμία Bombardier-Orascom-Arab Contractors
ππεξίζρπζε ηειηθψο ηεο θνηλνπξαμίαο ππφ ηνλ θηλεδηθφ θξαηηθφ φκηιν China Railway
Construction Corporation (CRCC), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηγππηηαθφ ηξαηφ. Πάλησο, φπσο
δηεπθξηλίδνπλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, εθ’ φζνλ δελ επέιζεη νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ
θνηλνπξαμία ηεο Bombardier, ην αηγππηηαθφ θξάηνο κπνξεί ζηξαθεί εθ λένπ ζηε δεχηεξε
θνηλνπξαμία, επαλεμεηάδνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Θεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζκνύ από ηνλ UNWTO
ε έθζεζή ηνπ ζρεηηθή κε ηελ θίλεζε ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ 2019, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (UNWTO) αμηνιφγεζε
ζεηηθά ηελ αηγππηηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά, επηζεκαίλνληαο φηη ε «ζηαζεξφηεηα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ πξνψζεζεο, έρνπλ νδεγήζεη ζε βηψζηκε
αλάθακςε ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Αίγππην». ηελ έθζεζή ηνπ, ν UNWTO εμήξε ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πξνο ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη
μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, θαζψο επίζεο πξνο πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ «λέεο» ηνπξηζηηθέο
αγνξέο, φπσο ε Αζία θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή, πνπ ζεσξνχληαη αγνξέο αξθεηά πςειήο
κέζεο θαηά θεθαιή ηνπξηζηηθήο δαπάλεο.
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