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EGIPTAS 

 

2019-04-09 DEL Kaire įvyko VN diplomatinių atstovybių atstovų susitikimas su Amerikos Universiteto 

Kaire (American University of Cairo) Ekonomikos fakulteto docentu dr. Ahmed el Safty, kuris taip pat 

yra Deltos mokslinių tyrimų centro (Delta Research Center) įkūrėjas ir vykdantysis direktorius. 

Susitikimo metu pristatyti pagrindiniai pastarojo laikotarpio EG ekonomikos pokyčiai. Pagrindiniai 

teiginiai (prezentacija priede): 

• Pagrindiniai EG ekonomikos bruožai yra, tarsi „raudona gija“, susiję su investuotojų 

atsitraukimu iš kylančių rinkų, padidėjusiu šalies priklausomumu nuo trumpalaikio užsienio valiutos 

skolinimosi, neteisingu valiutos kurso ir valstybės užsienio skolos valdymu, priklausomybe nuo 

pasaulinių naftos kainų, aukštais vyriausybės įsipareigojimais, reformų „nuovargiu“, per dideliu 

valstybės tarnautojų skaičiumi, žemo lygio švietimo sistemą, žemu diversifikavimo lygiu, siekimu 

mažinti priklausomybę nuo energijos ir statybų sektorių, didele priklausomybe nuo paskolų, o ne nuo 

PPP, ir lėta privatizacija. 

• Paskutinis sprendimas pakelti valstybės tarnautojų atlyginimus turės tik nežymų poveikį 

valstybės biudžetui, nes tos lėšos bus kompensuojamos iš dalinio subsidijų mažinimo. 

• CBE kontroliuoja užsienio valiutų rinką per valstybinius bankus. Tikslas – kontroliuoti 

infliaciją, nežiūrint papildomų kaštų. TVF paskutinėje ataskaitoje kritikavo tai ir pareikalavo CBE 

peržiūrėti tokias priemones. Tikimasi, kad EGP toliau stiprės iki 2020 m., kas neigiamai atsilieps EG 

eksportui. Vietoj to, kad skatintų eksportą, EG taiko „importo pakeitimo“ strategiją. 

• Naujų miestų statyba EG kelia didelę riziką, kad gali atsirasti nekilnojamo turto „burbulas“, 

tačiau vyriausybė, siekdama sukurti daugiau darbo vietų ir kontroliuoti statybų sektorių, teigia, kad 

tai neturės neigiamų finansinių pasekmių biudžetui, nes bus finansuojama parduodant žemę 

būsimiems savininkams.  

• Kariuomenės įtaka EG ekonomikai auga, TVF ir kiti stebėtojai kelia šį klausimą kaip bendrą 

valstybinio sektoriaus klausimą, neišskirdama kario sektoriaus.  

• Pastarąjį nedarbo mažėjimą sąlygojo darbo jėgos pasitraukimas į neformalų sektorių. 

• EG valdžia nepakankamai sprendžia vandens trūkumo problemą.  

 

ES-EG laisvos prekybos susitarimas  

 



EK šiuo metu rengia studiją, kurioje bus įvertinti Asociacijos sutartys su 6 Viduržemio jūros 

valstybėmis: EG, Alžyru, JO, LB, Maroku ir Tunisu. Studija pradėta rengti 2019 m. sausį ir jos rengimas 

truks 14 mėn.  

 

Prekyba ir prieiga prie rinkos  

 

Visos ES VN nuo šiol gali eksportuoti į EG specialius dietinius produktus, įskaitant kūdikių maistą. 

Reikalavimai produktams: 1) turi būti registruoti, turėti laisvos prekybos sertifikatą (Free Sale 

Certificate) ir būti pardavinėjami reikšmingais kiekiais mažiausiai 1 ES VN (įrodymas – sąskaitos, 

kontraktai ir pan. ); 2) registruoti EG pagal 2018-08-15 Dekreto Nr. 1 9 str.  

 

Po paskutinio ECOCOM susitikimo ES ne kartą kėlė EG Dekretų Nr. 43/2016 ir Nr. 991/2015 

klausimus įvairiuose formatuose: PPO Techninių prekybos barjerų (TBT) susitikimuose Ženevoje, DG 

TRADE susitikime su EG prekybos ir pramonės ministro vyresniuoju patarėju Briuselyje, ES DEL 

vadovo ir EG prekybos ir pramonės ministro susitikime, el. susirašinėjimo ir telefoninių pokalbių tarp 

DG TRADE direktoriaus ir Prekybos ir pramonės ministro kabineto vadovo metu. Šiuo metu 

vėluojančios registracijos laukia 109 ES kompanijos. EG prekybos ir pramonės ministras teigė, kad 

šiuo metu priimami sprendimai dėl vėjuojančio registravimo ir prioritetas teikiamas ES kompanijoms, 

be to, jis aiškino, kad Dekretas Nr. 44/2019, kuris praplėtė Dekretą Nr. 43/2016 naujomis produktų 

kategorijomis, priimtas siekiant fiksuoti abejotinos kokybės produktus, daugiausia iš CN, Indijos ir TR. 

ES VN teigimu, nežiūrint daugelio registracijos sunkumų, pagrindinis blokavimas yra politinio 

pobūdžio ir vyksta ministerijos lygyje.  

 

ES Komisaras Hoganas vizito į EG metu informavo Žemės ūkio ministeriją, kad mėnesiniai apribojimai 

importuoti ančiukus gali reikšti naujų kvotų įvedimą, kas prieštarautų Asociacijos sutarčiai. Panašu, 

kad EG ieško naujų būdų riboti importą: neseniai ES kilmės ančiukų siunta buvo sunaikinta dėl 

„aptiktos“ salmoneliozės.  EG taip pat blokuoja ES kilmės fetos sūrio importą dėl mielių kiekio, kuris 

„viršija EG minkšto sūrio normas“. Moksliškai nėra įrodyta, kad mielės turi neigiamą poveikį, todėl 

tokios normos yra neproporcingos ir prieštarauja PPO reikalavimams. ES Žemės ūkio ir Prekybos 

komisarai iškėlė šį klausimą bendrame laiške EG prekybos ir pramonės ministrui, kuris pareikalavo 

įrodymų. 

 

Dėl EG pusės reikalavimo ES-EG Asociacijos sutarties veterinarijos ir žemės ūkio ekspertų techninis 

susitikimas buvo nukeltas ir įvyks tikriausiai birželį.  

 

ES DEL vadovo ir EG prekybos ir pramonės ministro 2019-03-14 susitikimas 

 

ES DEL vadovas pabrėžė, kad prieš gilinant prekybos santykius su EG ES turi matyti EG gerą valią 

šalinti likusias kliūtis prekybai, ypač susijusias su privaloma eksportuojančių kompanijų registracija. 



Taip pat jis iškėlė likusį Ginčų spendimo protokolo ratifikavimo klausimą ir kvietė ministeriją kuo 

greičiau užbaigti derybas su ES dėl PEM konvencijos.  

 

Ministras koncentravosi į EG siekį pritraukti investicijas, kuriant bendras įmones su EG kompanijomis 

(ypač gatavų drabužių, baldų, kosmetikos ir statybos medžiagų), siekiant, kad būtų perduodamos 

žinios ir įgūdžiai, pakelti EG prekių pridėtinę vertę ir eksportuoti bendrą produkciją į Afrikos rinkas. 

Taip pat kviečiamos ir ES chemijos pramonės įmonės, suteikiant joms galimybę „išnaudoti žemesnius 

negu ES aplinkosaugos standartus“. Vyriausybė šiuo metu rengia investicinius paketus, kurie gali 

sudominti ir ES kompanijas. Be to, rengiamas naujas dekretas, kuris praplės 2017 m. Investicijų 

įstatymo taikymą ir jau pradėtiems projektams, jei bus pratęsiamas investavimas.  

 

2019-04-10/11 Kaire lankėsi Viduržemio jūros Sąjungos (Union for the Mediterranean, UfM) 

Sekretoriaus pavaduotojas verslo plėtros ir darbo klausimams Rachid Maaninou su delegacija, įvyko 

šios delegacijos susitikimas su EG Prekybos ir pramonės ministerijos atstovais, kurio metu aptartas 

pasirengimas UfM Verslo Forumui, įvyksiančiam 2019-06-18 Kaire. Forumą UfM organizuoja kartu su 

DE GIZ, remiant EG prekybos ir pramonės ministerijai. Pagrindinis dėmesys bus skirtas e-prekybai. 

Kviečiami dalyvauti ministrai, aukšti valdžios pareigūnai, privataus sektoriaus, pilietinės visuomenės 

ir tarptautinių organizacijų UfM narių atstovai.  

 

2019-03-31 EG iniciavo apsaugos tyrimą, nukreiptą prieš geležies ir nerūdijamo plieno pusfabrikačius 

ir plieno armatūros, naudojamą statyboje, importą. 2 ES VN parodė susidomėjimą tyrimu, o ES ketina 

užsiregistruoti kaip suinteresuota šalis. 

 

Naudinga informacija 

 

Baigta rengti ES finansuota organinės žemdirbystės studija (pridedama).  

 

Taip pat parengtas ES finansuotas „Įėjimo į maisto ir gėrimų rinką vadovas“:   

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73c553a4-4f84-11e9-a8ed-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94111399  

   

Pridedama: 

• Prezentacija: Ahmed El Safty, The American University in Cairo. EGYPT’S REFORM PROGRAM 

OF 2016: ACHIEVEMENTS AND REMAINING CHALLENGES. 

• Organinės žemdirbystės studija: Enpard South Support Project II. THE ORGANIC 

AGRICULTURE IN EGYPT, 37 p. 

• EU AID FOR TRADE. Progress Report 2018. 



• 2019 m. sausio-kovo pagrindinių prekybos ir ekonominių įvykių apžvalga, 5 p. 

 

LIBANAS 

 

2019-03-06 LB finansų ministerijos Generalinis direktorius Alain Bifani apkaltino buvusį MP ir finansų 

ministrą Fouad Siniora tuo, kad pastarasis savo vadovavimo metu stengėsi išvengti valstybės 

finansinių operacijų audito, o kai kurie dokumentai buvo pakeisti arba sunaikinti. Kovo viduryje LB 

Prezidentas Michel Aoun, pradėdamas LB ekonomikos proveržio kampaniją, pareiškė, kad LB 

ekonomika bus stiprinama, vyks kova su korupcija ir bus išspęstas pabėgėlių iš SY klausimas, 

pridurdamas, kad kovoje prieš korupciją nebus imuniteto. 

 

Kovo pabaigoje LB įvyko nacionalinė konferencija „Link tvaraus turizmo“, kurią organizavo JT 

ECOSOC, Turizmo ministerija ir ES finansuojama programa „Socialinio dialogo skatinimas“. Aplinkos 

paveldo apsauga kaimo vietovėse modernizuojant kelių infrastruktūrą (ypač šalia turizmo objektų) – 

viena iš galimybių užtikrinti jų vystymą.  

 

LB finansų ministras pateikė Vyriausybei įstatymo projektą dėl Muitinės įstatyme numatytų visų 

muitams taikomų išimčių panaikinimo, išskyrus numatytas tarptautiniuose susitarimuose. Tai turėtų 

tiesiogiai paveikti biudžeto pajamas ir dalinai leistų kontroliuoti mokesčių vengimą.  

 

Balandžio pradžioje Parlamento pirmininkas Nabih Berri pareiškė, kad LB susidarė sudėtinga krizinė 

ekonominė situacija, todėl būtina jau dabar mažinti biudžeto deficitą, kad ateityje nebūtų negatyvių 

pasekmių. MP Saad Hariri taip pat akcentavo, kad būtini griežti sprendimai dėl valstybės biudžeto ir, 

kad tikisi pasiekti politinių partijų konsensusą, kad „neįvyktų taip, kaip įvyko Graikijoje“. Biudžeto 

deficito mažinimą ketinama atlikti mažinant išlaidas valstybės tarnautojams, investicijoms ir 

valstybės veiklai. 

 

Balandį LB finansų ministras informavo, kad, siekiant gauti lėšų valstybės reikmėms, 2019-05-20 

užsienio rinkose bus išplatinta 2.5 mln. USD valstybės obligacijų. 

 

JORDANIJA 

 

Tarptautinė vertinimų kompanija Standard and Poor’s (S&P) išlaikė JO reitingą B+ su stabilia 

perspektyva. Pagrindinės priežastys lėmusios tokį vertinimą: Vyriausybės įsipareigojimas tęsti 

finansinių reformų paketo įgyvendinimą ir tikėtinas valstybės skolos ir BVP santykio sumažėjimas 

2022 m. pabaigoje, taip pat įtakos turėjo tarptautinės pastangos pritraukti investicijas, finansų 

deficito suvaldymas ir valstybės skolos ir BVP santykio stabilizavimas, nežiūrint nedidelio ekonomikos 

augimo. BVP 2018 m. išaugo 1.9 %. 



 

Vykstant fiskalinėms JO ekonomikos reformoms, bendroji valstybės skola 2018 m. pabaigoje išaugo 6 

% (iki 28.3 mlrd. USD), lyginant su 2017 m. Pataisius JO Mokesčių įstatymą, mokesčių surinkimas 

2019 m. sausį-vasarį išaugo 7 % ir siekė 768 mln. JOD. SA deponavo JO Centriniame Banke 334 mln. 

USD, taip pat dėl pagalbos JO SA tariasi su KW ir JAE. Be to, SA derasi su JO dėl dviejų 700 mln. USD 

vertės infrastruktūros projektų – Aqaba-Ma’an geležinkelio ir Ma’an sausojo uosto. JP finansų 

ministras Taro Aso pažadėjo PB ir TVF sudarytai JO ekonomikos reformų ir augimo programai 

įgyvendinti per 5 metus skirti 730 mln. USD, iš kurių 430 mln. USD – naujas papildomas 

įsipareigojimas.  

 

Nuo 2019 m. pradžios JO Investicijų Komisija (The Jordan Investment Commission, JIC) jau išdavė 321 

„Investuotojo kortelę“ arabų ir kitų užsienio valstybių investuotojams. Jos išduodamos tuomet, jei 

užsienio investuotojas registruotoje kompanijoje turi akcijų ne mažiau kaip už 150,000 JOD ir yra 

įdarbinęs ne mažiau 40 jordaniečių užsiregistravusių socialinio saugumo sistemoje.  

 

Remiantis JO Statistikos departamento balandį pateikta informacija, 14 % išaugus eksportui, 

prekybos deficitas sausį sumažėjo 9 %. Sausį eksportas siekė 358 mln. JOD, iš jo reeksportas – 63 

mln. JOD. Tuo tarpu, importas 2019 m. I ketvirtį sumažėjo 27 %. Nežiūrint to, kad ES dar labiau 

supaprastino „Kilmės taisykles“, praėjus 4 mėn., nei viena JO kompanija nepasinaudojo šiomis 

eksporto galimybėmis. 

 

JO Energijos ir mineralinių išteklių ministras Hala Zawati pareiškė, kad šiais metais JO iš EG jau turėtų 

gauti apie pusę suvartojamų dujų.   

 

 

Parengė: Rimvydas Kriukelis, LR ambasados Egipte ministras patarėjas 


