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Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,5 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο Ο8
θησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε
$44,5 δηζ., έλαληη $44,46 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ, $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχ11 ζηνπ, $44,31 δηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ θαη $44,26 δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ, αληίζηνηρα.
εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο ηε13 ιεπηαίνπο κήλεο δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ
2011, ρξνληθφ ζεκείν δειαδή πξηλ απφ ηελ απαξρή αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ
ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13

ΕΜΠΟΡΙΟ

17

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ

19

ΜΕΣΑΥΟΡΕ

20

ΣΟΤΡΙΜΟ

21

ΟΤΔΑΝ

21

ΠΡΟΕΦΕΙ ΕΚΘΕΕΙ

23

ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΟΣΙ- 24
ΜΙΑ
ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ

Δπηκέιεηα – χληαμε :
Α. Μαθξαλδξένπ
Π. Γθάζηνο

Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ην δίκελν 2018/19
χκθσλα κε ζηνηρεία κεληαίαο έθζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Απγ.2018), αληηζηνηρψληαο ζε 1,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη
πνζνζηνχ 1,7% θαηά ην αληίζηνηρν δίκελν ηνπ έηνπο 2016/17. ε απφιπηνπο φξνπο, ην
έιιεηκκα ηνπ δηκήλνπ Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ θέηνο αλήιζε ζε EGP83,9 δηζ., έλαληη
EGP74,6 δηζ. ην αληίζηνηρν δίκελν ηνπ 2017, αληηπξνζσπεχνληαο ην 19% ηνπ ζηνρεπφκελνπ ζπλνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2018/19). χκθσλα κε ηελ έθζεζε, θαηά ην σο άλσ δίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018/19 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαηά 35% ζην επίπεδν ησλ
EGP100,6 δηζ., έλαληη EGP74,5 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016/17. Αληίζηνηρα, νη δεκφζηεο δαπάλεο αλήιζαλ ζε EGP184,2 δηζ., απμεκέλεο θαηά 24% έλαληη
ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017 (EGP148,9 δηζ.). Σέινο, ηα ζπλνιηθά θξαηηθά
έζνδα απφ θφξνπο αλήιζαλ θαηά ην δίκελν ηνπ έηνπο 2018/19 ζε EGP83,9 δηζ., απμεκέλα θαηά 50% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2016/17).
Σέινο, ζχκθσλα κε πνιχ πξφζθαηε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο θνξνινγηθήο Αξρήο, ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018/19 (Ηνπι.-επη. 2018) αλήιζαλ ζε EGP115,9 δηζ., απμεκέλα θαηά EGP8 δηζ.
έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλσηέξσ εζφδσλ, χςνπο EGP67,1 δηζ., πξνήιζε απφ ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ.
ηα $7,72 δηζ. ην χςνο ησλ θαζαξψλ ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ην έηνο 2017/18
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πιένλ πξφζθαηεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ
(ΑΞΔ) ζηε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 αλήιζε ζε $7,72
δηζ., κεησκέλν θαηά 2,7% έλαληη ησλ $7,93 δηζ. ηνπ έηνπο 2016/17. Οη ζπλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ ζηελ Αίγππην ην έηνο 2017/18 αλήιζαλ ζε $13,16 δηζ. (έλαληη $13,37 δηζ.
ην 2016/17), πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία ($4,55 δηζ.), ην Βέιγην ($2,29
δηζ.), ηηο ΖΠΑ ($2,24 δηζ.) θαη ηα ΖΑΔ ($1,07 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CBE, ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ην έηνο 2017/18 θαηεπζχλζεθε ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ. Δπίζεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα εθηηκά ην ζσξεπηηθφ χςνο (stock) ησλ
άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ζε πεξίπνπ $111,9 δηζ., κε βάζε ζηνηρεία Μαξηίνπ 2018.
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Ρπζκφ αλάπηπμεο 5,5% αλακέλεη ε EBRD γηα ηελ Αίγππην ην έηνο 2018/19
Όπσο αλέθεξε ζε πξφζθαηε νηθνλνκηθή έθζεζή ηεο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD)
αλακέλεη ξπζκφ αλάπηπμεο ζηε ρψξα ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5%
θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19), έλαληη ξπζκνχ
5,3% πνπ θαηαγξάθεθε επίζεκα ην έηνο 2017/18. χκθσλα κε ηελ EBRD, ε αλάπηπμε ζηελ Αίγππην εθηηκάηαη πσο
ζα ζηεξηρζεί απφ ηε ζπλερηδφκελε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
εκπηζηνζχλεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, θαζψο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάθακςε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, απφ ηελ αχμεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ
επελδχζεσλ θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Καηά ηελ EBRD, κεηαμχ ησλ πξφζζεησλ παξαγφλησλ πνπ
αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε πςεινχ
αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ην έηνο 2018/19 πεξηιακβάλνληαη ε
πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Zohr, ε πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ πεξηζζφηεξν
ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηε ρψξα θαη ε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ζπλεηήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 17,67% ηνλ
Οθηψβξην 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε
ηνλ Οθηψβξην 2018 πεξαηηέξσ ζεκαληηθή άλνδν έλαληη
ηνπ επηεκβξίνπ, θζάλνληαο ην 17,67% ζε εηήζηα βάζε,
Σν επηέκβξην, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε
15,97% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 14,24% ηνλ Αχγνπζην,
13,51% ηνλ Ηνχιην θαη 14,38% ηνλ Ηνχλην. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε πάλησο ζε πεξίπνπ ζηαζεξά επίπεδα
ηνλ Οθηψβξην, ζην επίπεδν ηνπ 8,86% ζε εηήζηα βάζε,
έλαληη 8,55% ην επηέκβξην, 8,83% ηνλ Αχγνπζην,
8,54% ηνλ Ηνχιην θαη 10,89% ηνλ Ηνχλην. χκθσλα κε
έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, βαζηθή αηηία
ηεο αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Οθηψβξην απνηέιεζε ε
άλνδνο ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ λσπψλ ιαραληθψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά.
Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο ηνλ Οθηψβξην ηξέρνληνο έηνπο θπκάλζεθε ζε πνιχ θαηψηεξα
επίπεδα εθείλσλ ηνπ πεξζηλνχ Οθησβξίνπ, πνπ είρε αλέιζεη ζε 30,8%, έρνληαο κφιηο πξφζθαηα ηφηε μεθηλήζεη ηελ
θαζνδηθή ηνπ πνξεία.
Ρπζκφο αλάπηπμεο 5,3% ζην 1ν ηξίκελν νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2018/19
χκθσλα κε δήισζε ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
θαο El-Saeed ζηηο 14/11, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη κε βάζε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ζε 5,3% ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19). Καηά ηελ Τπνπξγφ, σο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαηά ην ηξίκελν Ηνπιίνπεπηεκβξίνπ 2018 ζεσξνχληαη νη θιάδνη θπζηθνχ αεξίνπ
(κεγέζπλζε 21,8%), ηειεπηθνηλσληψλ (κεγέζπλζε 16,5%)
θαη θαηαζθεπψλ (κεγέζπλζε 6%), θαζψο θαη ηα έζνδα απφ
ηε Γηψξπγα νπέδ (αχμεζε 12,3%).

ΔΛΙΓΑ 2

ηφρνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο ζην 7%
ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2019/20
χκθσλα κε πξφζθαην αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην πξνζρέδην ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2019/20 πξνβιέπεη ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ 7% ηνπ
ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 8,4% ηνπ ΑΔΠ πνπ απνηειεί
ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ
έηνο. χκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο εθηηκά
φηη ην αηγππηηαθφ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα αλέιζεη ζε πεξίπνπ EGP6,2 ηξηζ. (πεξίπνπ $347 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο εθηηκάηαη
πσο ζα θζάζεη ην 6,5%. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη εμάιινπ λα κεηψζεη
ην ζπλνιηθφ ρξένο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) ηνπ
δεκνζίνπ θαη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ απφ ην επίπεδν
ηνπ 108% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, ζε πεξίπνπ 98% ην
2018, κε πξννπηηθή απηφ λα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε 79,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2022.
Πξσηνγελέο πιεφλαζκα θαηαγξάθεθε ην πξψην
4κελν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19
Όπσο αλέθεξε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait,
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κελψλ ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19) θαηαγξάθεθε πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο χςνπο 0,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. Καηά ηνλ θ. Maait, ην
ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηεηξακήλνπ 2018/19 αληηπξνζψπεπε 2,5% ηνπ ΑΔΠ,
έλαληη 2,7% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο
2017/18 θαη 3,1% θαηά ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο θ. Maait αλέθεξε φηη
ηα δεκφζηα έζνδα απμήζεθαλ θαηά 34,2% ζε εηήζηα
βάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ 2018/19, έλαληη
ξπζκνχ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θαηά 24% ζηελ ίδηα
πεξίνδν, ελψ ηα θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά
πεξίπνπ 36% έλαληη ηνπ ηεηξακήλνπ 2017/18, αξθεηά πάλσ απφ ην κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζήο ηνπο ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία, πνπ ήηαλ ζην 27%. χκθσλα κε
ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ε ρψξα δχλαηαη
λα επηηχρεη ηνπο δχν βαζηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο,
ήηνη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο χςνπο 2% ηνπ ΑΔΠ
θαη ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο χςνπο 8,4% ηνπ ΑΔΠ.
ηα $78,4 δηζ. ν φγθνο ηνπ κε πεηξειατθνχ αηγππηηαθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ην 10κελν 2018
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ν φγθνο
ηνπ κε πεηξειατθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο
ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δεθάκελνπ ηξέρνληνο έηνπο
αλήιζε ζε $78,4 δηζ., απμεκέλνο θαηά 16,8% έλαληη
ηνπ δεθάκελνπ 2017 ($67 δηζ.). Οη αηγππηηαθέο κε
πεηξειατθέο εμαγσγέο θαηά ην σο άλσ δηάζηεκα ηνπ
2018 θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 11% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $20,642 δηζ. (έλαληη
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$18,551 δηζ. ην αληίζηνηρν δεθάκελν πέξζη), ελψ αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 19%
ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $57,76 δηζ. (έλαληη
$48,45 δηζ. ην αληίζηνηρν δεθάκελν ηνπ 2017).
Καηά ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο κε
πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ην δεθάκελν 2018 θαηαγξάθεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ εθδφζεσλ-εθηππψζεσλ,
ρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ, πξντφλησλ ηαηξηθψλ ρξήζεσλ,
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη εηνίκνπ ελδχκαηνο. Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο κε πεηξειατθψλ εηζαγσγψλ ην δεθάκελν 2018 αθνξνχζαλ ηηο θαηεγνξίεο επίπισλ, πξντφλησλ δέξκαηνο, ελδπκάησλ θαη πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο.
Μεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο γηα ηα αηγππηηαθά πξντφληα ην δεθάκελν 2018 ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ηα ΖΑΔ, ε .
Αξαβία, ε Σνπξθία, νη ΖΠΑ, ε Ηηαιία, ε Βξεηαλία, ε
Ηζπαλία, ε Αιγεξία θαη ε Γαιιία. Αληίζηνηρα, κεγαιχηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ ην
δεθάκελν 2018 ππήξμαλ νη Κίλα, ΖΠΑ, Ρσζία, Γεξκαλία, Σνπξθία, Οπθξαλία θαη . Αξαβία.
Όπσο αλάθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αξθεηνί εθπξφζσπνη αηγππηηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ έρνπλ
πξφζθαηα εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηα ηειεπηαία
έηε λα πεξηνξίζεη ην κέγεζνο ησλ εηζαγσγψλ, θαίλεηαη
φηη θάηη ηέηνην δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ, ελψ ηαπηφρξνλα, νη φπνηεο κεηψζεηο εηζαγσγψλ ζπγθεθξηκέλσλ
θαηεγνξηψλ πξντφλησλ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηηο εμαγσγέο ησλ θιάδσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ
σο πξψηεο χιεο.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Οινθιήξσζε ηεο 4εο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
κεηαξξπζκίζεσλ απφ ην ΓΝΣ
ηηο 31/10 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε ηέηαξηε αμηνιφγεζε, απφ θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ, ηεο πνξείαο πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ
εθαξκφδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Ζ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζε ηερληθφ επίπεδν γηα ην θιείζηκν ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο 5εο
δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. Ζ εθηακίεπζε ζα ιάβεη ρψξα πηζαλφηαηα εληφο ηνπ ηξέρνληνο Ννεκβξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο εγθξηζνχλ απφ ην
εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ.
Σν ΓΝΣ δηαπίζησζε ηε ζπλερηδφκελε -παξά ηε ιηγφηεξν
επλντθή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία- ηθαλνπνηεηηθή κεγέζπλζε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, πνπ νθείινληαη
ζηελ πξνζήισζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα
κε ην ΓΝΣ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο απμήζεθε ζε 5,3% ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18, έλαληη 4,2% ην 2016/17, ελψ ε
αλεξγία κεηψζεθε πξφζθαηα ζε επίπεδα θάησ ηνπ 10%.
εκεηψλεηαη φηη, αθνχ εθηακηεπζεί ε 5ε δφζε, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην ζην
πιαίζην ηεο σο άλσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζα
αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. πεξίπνπ.
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Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ κεηέρεη ζηελ 3ε
επξσ-αξαβηθή δηάζθεςε
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. ElMolla ζηελ ηξίηε επξσ-αξαβηθή δηάζθεςε θνξπθήο πνπ
έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα θαηά ην δηήκεξν 29-30 Οθησβξίνπ, κε ηίηιν “Shared Horizons”. Ο θ. El-Molla, θαηά
ηελ νκηιία ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο, ηφληζε ηελ
εηνηκφηεηα ηεο Αηγχπηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ρψξεο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη θπζηθφ αέξην, κε ζθνπφ ηελ πγξνπνίεζε θαη επαλεμαγσγή ηνπ
ζηελ Δπξψπε. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ηζρπξέο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο ηνπ κε ηελ
Διιάδα, θαζψο θαη ζηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία ΔιιάδαοΚχπξνπ-Αηγχπηνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο
ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ο θ. El-Molla δηαθήκηζε
ην ζρεδηαδφκελν κεζνγεηαθφ θφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίγππην ην Μάξηην 2019. Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο
ζηηο πξσηνπνξηαθέο, φπσο ηηο ραξαθηήξηζε, νηθνλνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο πνπ πινπνηνχλ ηφζν ε Αίγππηνο φζν θαη
ε Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Ο θ. El-Molla δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζηε
θηινδνμία ηεο ρψξαο ηνπ λα θαηαζηεί πεξηθεξεηαθφο
εκπνξηθφο θαη ελεξγεηαθφο θφκβνο ζην ρψξν ηεο ΝΑ
Μεζνγείνπ.
Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην νπδάλ
ηηο 25/10, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi επηζθέθζεθε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ νπδάλ, Υαξηνχκ, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επαθψλ κε ηνλ νπδαλφ Πξφεδξν θ.
Bashir θαη ζηειέρε ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, ζην
πιαίζην ηεο θεηηλήο ζπλφδνπ ηεο Αλψηεξεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο. Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη δχν εγέηεο ππέγξαςαλ ζπλνιηθά 12 ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ
ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο γεσξγίαο, ηεο πγείαο, ηεο
εθπαίδεπζεο, ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο
θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν MENA, κεηαμχ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζπλφδνπ ππήξμε ε άξζε ηεο εθ κέξνπο ηνπ νπδάλ απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ
θαη δσηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε ηζρχ εδψ θαη 17 κήλεο (απφ ηνλ Ηνχλην 2017). Ζ
άξζε ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηφλσζεο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ. Οη δχν Πξφεδξνη ζπδήηεζαλ εμάιινπ
ηα ελ εμειίμεη κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηνπο δηκεξείο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ΑιεμάλδξεηαοΥαξηνχκ, ε δεκηνπξγία αηγππηηαθήο βηνκεραληθήο δψλεο
ζην νπδάλ θαη ε ειεθηξηθή δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ
ησλ δχν ρσξψλ, ε πξψηε θάζε ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα
μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο.
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Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζηε Γεξκαλία
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi
πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε επίζεκε επίζθεςε ζηε Γεξκαλία, φπνπ είρε ζεηξά επαθψλ κε ηελ εγεζία ηεο ρψξαο,
κε έκθαζε ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. ην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο κηθηήο
δηκεξνχο επηηξνπήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ππνγξάθεθαλ ζπλνιηθά 4 πξσηφθνιια θαη κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Αλάκεζα ζε απηά, ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ησλ αηγππηηαθψλ Τπνπξγείσλ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Παηδείαο, κε
ηνλ γεξκαληθφ φκηιν Siemens, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κέζσ
παξνρήο απφ ηε Siemens ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεοκεραλνξγάλσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ
δηεξγαζηψλ, φπσο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αηγππηηαθνχ βηνκεραληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο Al Sisi, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Γεξκαλφο
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θ. Muller ππέγξαςαλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε, κε γεξκαληθή ρξεκαηνδφηεζε, επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη λενιαίαο, ζπλνιηθήο αμίαο €129
εθαη. Υσξηζηέο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ππνγξάθεθαλ ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ην άλνηγκα
παξαξηεκάησλ γεξκαληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Αίγππην.
εκεηψλεηαη φηη ζην πεξηζψξην ηεο ηεηξαήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηε Γεξκαλία, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο παξέζηε
ζηηο εξγαζίεο ηεο δεχηεξεο γεξκαλν-αθξηθαληθήο επηρεηξεκαηηθήο δηάζθεςεο (German African Business Summit
2018), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ζρεηηθήο γεξκαληθήο πξσηνβνπιίαο εληφο ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20), κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηα θξάηε ηεο αθξηθαληθήο
επείξνπ.
πλάληεζε Πξνέδξνπ Al Sisi κε Κηλέδν Αληηπξφεδξν
ηηο 27/10, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε ζην Κάηξν κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κίλαο θ. Wang Qishan, κε
αληηθείκελν ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε. Οη δχν πιεπξέο ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο
πξσηνβνπιίαο “Belt and Road”, δίλνληαο ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηνπ
εκπνξίνπ, ηεο επέθηαζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ. Απφ πιεπξάο ηνπ,
ν Κηλέδνο Αληηπξφεδξνο επηζήκαλε ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπ λα ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξνπο
θηλεδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα επελδχζνπλ
ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη λα εληζρχζεη ην θηλεδηθφ ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο. χκθσλα
κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν Κηλέδνο Αληηπξφεδξνο θαη ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, παξέζηεζαλ
ζηελ ππνγξαθή δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζηνπο
ηνκείο γεσξγίαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ.
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7ε ζχλνδνο Μηθηήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Οπθξαλίαο
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ & Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ζηηο 3/11, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο έβδνκεο ζπλφδνπ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Οπθξαλίαο πνπ
έιαβε ρψξα ζην Κίεβν, ππνγξάθεθαλ κε ηελ Αξρή Οπθξαληθψλ Ληκέλσλ (Ukrainian Sea Ports Authority) δχν
κλεκφληα ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηκεληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ νπθξαληθνχ ιηκέλα Οδεζζνχ θαη ησλ
αηγππηηαθψλ ιηκέλσλ Αιεμάλδξεηαο θαη Γακηέηηεο.
Όπσο αλέθεξε ε αλαθνίλσζε, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ
θα Nasr ππέγξαςε επίζεο ην πξσηφθνιιν ηεο δηππνπξγηθήο ζπλφδνπ κε ηνλ Οπθξαλφ ζπκπξφεδξν ηεο Μηθηήο
Δπηηξνπήο θαη Αλαπιεξσηή Π/Θ ηεο ρψξαο θ. Rozenko.
χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, έκθαζε
δφζεθε απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλφδνπ ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νπθξαληθψλ επελδχζεσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ νπθξαληθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο Αίγππην, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο Οπθξαλία, δεδνκέλνπ φηη απηέο
ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ
απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα. Οη ηειεπηαίεο αλήιζαλ ζηα $2,24
δηζ. ην 2017, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο - CAPMAS.
Ζ Αίγππηνο ζηελ 120ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ηεο ΠΣ
“Doing Business 2019”
Ζ Αίγππηνο ζεκείσζε άλνδν θαηά 8 ζέζεηο ζηελ ελεκεξσκέλε θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πνπ αθνξά
ην επίπεδν θηιηθφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο
θαη ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην
επηρεηξείλ ζε 190 ρψξεο, κε ηίηιν “Doing Business
2019”. πγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο αλέβεθε ζηελ 120ε
ζέζε, έλαληη ηεο 128εο πνπ θαηείρε πέξζη θαη ηεο 122εο
πνπ θαηείρε ζηελ αληίζηνηρε θαηάηαμε ηνπ 2017. Ζ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο επελδχζεηο,
πνπ θαηέζηεζαλ επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε ησλ επελδπηψλ ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο, ζηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ, ζηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, θαζψο θαη ζε βειηηψζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
θαηέζηεζαλ επθνιφηεξε ηελ πιεξσκή θφξσλ αιιά θαη
ηηο επηζηξνθέο ΦΠΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, βειηησκέλε εκθαλίζηεθε ε εηθφλα ηεο Αηγχπηνπ φζνλ αθνξά
ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ (κέζσ εγθαζίδξπζεο ζπζηήκαηνο “one-stop-shop”), θαζψο θαη
ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο λένπο
επηρεηξεκαηίεο / επελδπηέο.
Σελ πςειφηεξε ζέζε ζηε θεηηλή θαηάηαμε “Doing Business” κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ θαηέιαβαλ ηα ΖΑΔ
(11ε), αθνινπζνχκελα απφ ην Μαξφθν (60ε) θαη ηε .
Αξαβία (92ε). εκεησηένλ φηη ε ρψξα καο θαηεηάγε ζηελ
72ε ζέζε, ελψ ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο βξέζεθαλ νη
Ν. Εειαλδία, ηγθαπνχξε θαη Γαλία. Ζ πιήξεο ζρεηηθή
έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κπνξεί λα εληνπηζηεί
ζηε δηεχζπλζε: http://www.doingbusiness.org/content/
dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/
DB2019-report_print-version.pdf.
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ε πηψζε ηνλ Οθηψβξην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο
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 πεξαηηέξσ ειαθξά πηψζε ζηε δηάξθεηα ηνπ
Οθησβξίνπ 2018, θζάλνληαο κάιηζηα ην θαηψηαην επίπεδφ ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο PMI έπεζε ηνλ Οθηψβξην ζηηο 48,6 κνλάδεο απφ ηηο 48,7 κνλάδεο ην επηέκβξην θαη ηηο 50,5 κνλάδεο ηνλ Αχγνπζην, κέλνληαο γηα δεχηεξν δηαδνρηθφ
κήλα θάησ απφ ην θαηψθιη ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Ζ πηψζε ηνπ δείθηε
απνδίδεηαη ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο
γηα δεχηεξν ζπλερφκελν κήλα, εμαηηίαο ηεο ρακειφηεξεο
εγρψξηαο δήηεζεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη
ζηε κείσζε ησλ λέσλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο. χκθσλα κε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο Emirates
NBD, «ν αηγππηηαθφο ηδησηηθφο ηνκέαο παξακέλεη ππφ
θαζεζηψο πίεζεο εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο πινπνίεζεο
ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΓΝΣ».
Πξφνδνο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηγππηηαθνχ
πξνγξάκκαηνο “GOLDEN VISA”
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο αλαθνίλσζε
πξφζθαηα φηη έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη πιεζηάδεη ρξνληθά ε ελεξγνπνίεζε ηνπ
λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε
θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ θαη δηακνλήο μέλσλ ππεθφσλ, νη νπνίνη αγνξάδνπλ αθίλεηα ζηε
ρψξα. Με βάζε ην ππφ ελεξγνπνίεζε λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ζηνπο ηδηνθηήηεο νηθηζηηθψλ αθηλήησλ αμίαο ηνπιάρηζηνλ $400.000 ζα ρνξεγνχληαη αλαλεψζηκεο άδεηεο
δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ελψ ζε εθείλνπο αθηλήησλ αμίαο κεηαμχ $200.000 θαη $400.000, επίζεο αλαλεψζηκεο άδεηεο δηακνλήο ηξηεηνχο δηάξθεηαο. χκθσλα
κε ην Τπνπξγείν, φζνλ αθνξά αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη αθφκε ππφ θαηαζθεπή, άδεηεο παξακνλήο ζα δίλνληαη ζε αιινδαπνχο ηδηνθηήηεο νη νπνίνη θαηαβάιινπλ
νιφθιεξε ηελ αμία θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε δνιιάξηα, κε
πξνθαηαβνιή ηνπιάρηζηνλ 40% ή $100.000.
Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s δηαηεξεί ην
αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ
ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν δηεζλήο νίθνο Standard & Poor’s
(S&P) δηαηήξεζε ζηαζεξή ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο θαη ηεο βξαρππξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα ζε
“B”, ελψ επίζεο δηαηήξεζε ζηαζεξέο ηηο πξννπηηθέο ηνπ
αμηφρξενπ ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν
Μάην, ε Standard & Poor’s είρε κελ αλαβαζκίζεη ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζε
“B” απφ “B-” πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, ππνβαζκίδνληαο
ηαπηφρξνλα ηηο πξννπηηθέο ηνπ αμηφρξενχ ηεο, απφ ζεηηθέο ζε ζηαζεξέο.
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Ο δηεζλήο νίθνο πηζηνπνίεζε ηελ πξφνδν ηεο Αηγχπηνπ
φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ
επίηεπμε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο,
ελψ επηζήκαλε ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ ην 2019, εθ’ φζνλ ζπλερηζηνχλ νη ζεηηθέο εμειίμεηο ζην κέησπν ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. Πάλησο, ε Standard & Poor’s ηφληζε ζηε
ζρεηηθή έθζεζή ηεο φηη ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο
Αηγχπηνπ παξακέλνπλ επηζθαιή εμαηηίαο πςειψλ επηπέδσλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη δεκφζηνπ ρξένπο, ρακεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ
θαη εμαηξεηηθά πςειψλ αλαγθψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην εμσηεξηθφ.
Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 10% θαηά ην 3ν ηξίκελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ν δείθηεο αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθε ζην
10%, έλαληη 9,9% θαηά ην πξνεγνχκελν, δεχηεξν ηξίκελν θαη 11,9% θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2017. Καηά ηελ CAPMAS, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Αηγχπηνπ
εθηηκάηαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν 2018 ζε 29,2 εθαη.
άηνκα (εθ ησλ νπνίσλ 23,5 εθαη. άλδξεο), παξνπζηάδνληαο ειαθξφηαηε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,6% έλαληη
ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αλέξγσλ αλήιζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν
2018 ζε 2,9 εθαη. άηνκα, απμεκέλνο θαηά 1,6% ζε ζχγθξηζε κε ην δεχηεξν ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο, κεησκέλνο σζηφζν θαηά 16,9% έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ
2017. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ αλήιζε ζε
6,8% ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ εθείλν
ησλ γπλαηθψλ ζε 22,8% ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πάληνηε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018.
Πξψηα βήκαηα γηα ηελ ίδξπζε αηγππηηαθνχ νξγαληζκνχ επελδχζεσλ ζηελ Αθξηθή
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην έδσζε ηελ
έγθξηζή ηνπ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, θαζψο θαη ζε
άιιεο ζπλεξγαδφκελεο κε απηφ αηγππηηαθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί εζληθφο θνξέαο επελδχζεσλ
ζηελ Αθξηθή (“Egyptian National Corporation for Investment in Africa”). Ο ελ ιφγσ θνξέαο, ν αθξηβήο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα απνζαθεληζηνχλ θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα απφ
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, πξφθεηηαη
λα δξαζηεξηνπνηεζεί θπξίσο ζε έξγα αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζε αθξηθαληθέο ρψξεο,
κε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ αηγππηηαθά θξαηηθά θνλδχιηα.
χκθσλα εμάιινπ κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζην πιαίζην ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ζε πξφζθαην αθξηθαληθφ επελδπηηθφ
θφξνπκ ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, ην ζσξεπηηθφ χςνο ησλ
αηγππηηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν αλέξρεηαη ζε $10,2 δηζ., ελψ αληίζηνηρα, ην stock ησλ επελδχζεσλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε
$2,8 δηζ.
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Αηγππηην-θνπβετηηαλφ θφξνπκ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
ΜΔΝΑ, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Κνπβέηη θφξνπκ δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Κνπβέηη, ζην νπνίν κεηείρε απφ
αηγππηηαθήο πιεπξάο ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. Απφ πιεπξάο θνπβετηηαλήο θπβέξλεζεο,
ηηο εξγαζίεο ηνπ θφξνπκ παξαθνινχζεζε ν Π/Θ Sheikh
Al-Sabah. ην πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο δηεξεχλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κνπβετηηαλφ νκφινγφ ηνπ θ. Al-Rowdan, ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ δηκεξψλ
εκπνξηθψλ ξνψλ. Ο θ. Nassar πξνέβε εμάιινπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ ζε αλαζθφπεζε ησλ θχξησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αίγππην, κε
έκθαζε ζηα βηνκεραληθά επελδπηηθά projects ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θαζψο θαη ζηα κεγάια αλαπηπμηαθά – θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο Νέαο
Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο θαη ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι
Αιακέηλ. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν θ. Nassar, ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ κε ην Κνπβέηη απμήζεθε θαηά 34% ην 2017
έλαληη ηνπ 2016, αλεξρφκελνο ζε $1,74 δηζ., πεξηιακβαλνκέλσλ κε πεηξειατθψλ πξντφλησλ αμίαο $363 εθαη.
Καηά ηνλ θ. Nassar, ην Κνπβέηη θαηαηάζζεηαη ηέηαξην
κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Αίγππην, κε 1.227 επελδπηηθά projects ζηε ρψξα θαη ζσξεπηηθφ χςνο επελδχζεσλ ζηα $3,7 δηζ.
Παγθφζκηα δηάζθεςε γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα (Sharm
El-Sheikh, 13-29/11/2018)
ηηο 13/11 μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζην αηγππηηαθφ
ζέξεηξν Sharm El-Sheikh ε 14ε παγθφζκηα δηάζθεςε
θνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα
(CBD COP14), ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγχπηηνπ Πξνέδξνπ
θ. Al Sisi. ην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο ζπδεηήζεθαλ,
κεηαμχ άιισλ, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο, ηα κέηξα πνιηηηθήο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα κειινληηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. ηφρνπο ηεο δηάζθεςεο
απνηεινχλ ε επίζπεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο λα πεξηνξίζεη ηνπο ξπζκνχο κείσζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη λα πξνζηαηεχζεη εθείλα ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επάξθεηα ηξνθίκσλ θαη
χδαηνο, δηαζθαιίδνληαο ηε δσή θαη ηελ πγεία δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζηνλ πιαλήηε.
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο
14/11 ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ππέγξαςε ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο δχν ζπκθσλίεο κε ηνλ
αλαπηπμηαθφ νξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP),
πνπ αθνξνχλ ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ πξψηε ζπκθσλία αθνξά πξφγξακκα
πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο (GEF) θαη ζηνρεχεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ ηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζηηθφ θιάδν, αιιά θαη απφ ην αηγππηηαθφ
θξάηνο. Ζ δεχηεξε αθνξά πξφγξακκα ηερληθήο βνήζεηαο
πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη ε Αίγππηνο ηελ ηέηαξηε εζληθή έθζεζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ επίηεπμε ησλ δεζκεχζεψλ ηεο γηα ηελ
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πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε
δηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Κιίκα. Σα δχν
σο άλσ πξνγξάκκαηα, ζπλνιηθήο αμίαο $3 εθαη., πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηελ Αηγππηηαθή Τπεξεζία
Πεξηβαιινληηθψλ Τπνζέζεσλ (Egyptian Environmental
Affairs Agency).
Απμεκέλα θαηά 20,4% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα
ην επηέκβξην 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ
(CBE), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ ηξέρνληνο
έηνπο ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά $298 εθαη., ήηνη αχμεζε 20,4% έλαληη επηεκβξίνπ 2017, πιεζηάδνληαο ηα $1,8 δηζ., έλαληη $1,5
δηζ. θαηά ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2017. Δπηπιένλ, ηα
εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ζην ζχλνιν ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ (Ηνπι.-επη.) ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19) αλήιζαλ ζε $5,9 δηζ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 1,5% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο
πεξηφδνπ (2017/18).
Θπκίδνπκε φηη ηα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, πνπ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο πφξνπο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 απμήζεθαλ θαηά 21,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ
έηνπο 2016/17, αλαξξηρεζέληα ζην ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ησλ $26,5 δηζ.
πλεξγαζία Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο πξνο εμεχξεζε ιχζεο
γηα ηα χδαηα ηνπ Νείινπ
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Π/Θ
θ. Madbouly, ζην πεξηζψξην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ
11ε έθηαθηε ζχλνδν ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζηελ Αληίο Ακπέκπα ηεο Αηζηνπίαο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αηζίνπα Π/Θ θ. Abiy Ahmed, κεηαθέξνληάο ηνπ κήλπκα ηνπ
Πξνέδξνπ θ. Al Sisi πεξί ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. Ο θ. Madbouly δήισζε ζηηο 18/11 φηη νη δχν
πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα μεθηλήζνπλ ζπλνκηιίεο ζην δηάζηεκα ησλ δχν πξνζερψλ εβδνκάδσλ, κε ζηφρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ φπνησλ δηαθσληψλ πθίζηαληαη αλαθνξηθά
κε ην ππφ θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθφ Μεγάιν Αηζηνπηθφ
Φξάγκα ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ επί ηεο
θαηαλνκήο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ. Οη δχν Π/Θ
ζπκθψλεζαλ επίζεο ηελ επίζπεπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο
ηνπ πιαηζίνπ ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ΑηγχπηνπΑηζηνπίαο-νπδάλ πνπ ζπκθσλήζεθε ηνλ πεξαζκέλν
Μάην, θαη ηδηαίηεξα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα
ηε ζχζηαζε ηξηκεξνχο επελδπηηθνχ ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί έξγα ππνδνκψλ ζηηο ηξεηο ρψξεο, δηα ηεο
άκεζεο νξγάλσζεο ζρεηηθήο ζπλάληεζεο ησλ δηνηθεηψλ
ησλ ηξηψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.
εκεησηένλ φηη ε Αίγππηνο θνβάηαη πσο ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ζα ζέζεη ζε ζνβαξφ
θίλδπλν ηελ νκαιή ξνή ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ θαη ηελ
επάξθεηα ζε πδάηηλνπο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη ν πνηακφο
απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο πεγή εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο
κε λεξφ. Τπελζπκίδεηαη φηη, κε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ην Φξάγκα, επελδπηηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ $4 δηζ.,
επξφθεηην λα νινθιεξσζεί έσο ην 2020. Χζηφζν, ζχκθσλα κε δειψζεηο Αηζηφπσλ αμησκαηνχρσλ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ε νινθιήξσζή ηνπ εθηηκάηαη πσο ζα
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θαζπζηεξήζεη γηα κεξηθά αθφκε ρξφληα.
Θεακαηηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ πξνβιέπεη ην
Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην
Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ έρεη αλαζεσξήζεη πξνο ηα
άλσ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ
άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) πνπ αλακέλεηαη λα
θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη ε Αίγππηνο σο ην ηέινο ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19), ζε $11 δηζ.,
έλαληη θαηψηεξσλ αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ ηνπ ΓΝΣ,
πνπ θέξλνπλ ην αλακελφκελν χςνο ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζε
$9,5 δηο. χκθσλα κε ην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, νη εηζξνέο ΑΞΔ ζηε ρψξα
αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ζην επίπεδν ησλ $20 δηζ. εηεζίσο, σο ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021/22. Δπί ηνπ
παξφληνο ζεκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα
ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην
χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ)
ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2017/18 αλήιζε ζε $7,72 δηζ., κεησκέλν θαηά 2,7%
έλαληη ησλ $7,93 δηζ. ηνπ έηνπο 2016/17, ελψ ζην ίδην
δηάζηεκα νη ζπλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ αλήιζαλ ζε $13,16
δηζ., έλαληη $13,37 δηζ. ην 2016/17, αληίζηνηρα.
Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο αιιά θαη θηλδχλνπο δηαβιέπεη ην ΓΝΣ γηα Αίγππην
ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα νηθνλνκηθή αλαζθφπεζε
(“Regional Economic Outlook”) ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο, Β. Αθξηθήο & Κεληξηθήο Αζίαο, ην Σακείν δηαηήξεζε ηελ πξνεγνχκελε εθηίκεζή ηνπ γηα ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζην 5,5% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, έλαληη 5,3% ην έηνο 2017/18. Δπίζεο, εθηίκεζε ην κέζν εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε 12,6%, έλαληη 13,9% ην
έηνο 2017/18. Σν ΓΝΣ επηδνθίκαζε ηε δηφξζσζε αξθεηψλ ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ
Αίγππην, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ / επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ελψ έθξηλε σο νξζή
ηε δηαηήξεζε νπδέηεξεο πξνο «ζθηθηήο» λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο ηφζν απφ ηελ Αίγππην, φζν θαη απφ ηηο ινηπέο
ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Σν ΓΝΣ ζπλέζηεζε ζηηο αηγππηηαθέο
Αξρέο λα επαγξππλνχλ θαη λα είλαη έηνηκεο λα αληηδξάζνπλ ζε πεξίπησζε «αλαδσπχξσζεο» ηνπ πιεζσξηζκνχ,
εμαηηίαο δεπηεξνγελψλ επηδξάζεσλ ησλ απμήζεσλ πνπ
ζεκεηψλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο.
Δπίζεο, ην ΓΝΣ επηζήκαλε ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ αλαδηάξζξσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζρεδηαδφκελσλ γηα
θέηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πέληε θξαηηθψλ εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ην Σακείν επηθξφηεζε ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ
φξσλ πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε βηνκεραληθή γε,
κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ. Σέινο, ην ΓΝΣ επηζήκαλε ηφζν γηα ηελ Αίγππην, φζν θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ ππνινίπσλ ρψξεο ηεο πεξηνρήο, φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ππνλνκεχεηαη απφ ηηο κεγάινπ κεγέζνπο
θαη ρακεινχ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο παξανηθνλνκίεο
ηνπο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη απαζρνινχλ πεξίπνπ ην έλα
ηξίην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο.
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Ο Π/Θ θ. Madbouly κηιά γηα ηα θνηλσληθά επηδφκαηα
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ ζηηο 22/11 ζε
εθδήισζε γηα ηελ ηξίηε επέηεην απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ “Takaful” θαη “Karama”, ηα
θνηλσληθά επηδφκαηα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 ζα
ρνξεγνχληαη ζε πησρέο νηθνγέλεηεο κε ηνπιάρηζηνλ δχν
παηδηά, αληί ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηξηψλ παηδηψλ πνπ
ίζρπε έσο ηψξα. Καηά ηνλ θ. Madbouly, είλαη θνηλσληθά
άδηθν νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο λα επσθεινχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ δηπιά επηδφκαηα, ελψ άιιεο,
κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, λα κε ιακβάλνπλ θαλέλα επίδνκα.
Ο Αηγχπηηνο Π/Θ δήισζε φηη κέρξη ζήκεξα, ηα αλσηέξσ
θνηλσληθά πξνγξάκκαηα έρνπλ παξάζρεη νηθνλνκηθή
βνήζεηα ζε 2,2 εθαη. πησρέο νηθνγέλεηεο, ήηνη ζε πεξίπνπ
9,5 εθαη. πνιίηεο πνπ είλαη νηθνλνκηθά αζζελείο ή αλήθνπλ ζε κεηνλεθηνχζεο νηθνλνκηθά θνηλσληθέο νκάδεο.
Ο θ. Madbouly δήισζε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε κειεηά
πεξαηηέξσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαξηψλ
ζίηηζεο κε ζθνπφ ηελ πιήξε κεηαξξχζκηζή ηνπ, ψζηε λα
δηαζθαιίζεη φηη νη ιήπηεο ησλ επηδνκάησλ ζίηηζεο είλαη
εθείλνη πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά νηθνλνκηθή αλάγθε. Καηά
ηνλ θ. Madbouly, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαξηψλ ζίηηζεο πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ
ζηηο αξρέο ηνπ πξνζερνχο έηνπο.
Δηδηθφ ηακείν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
θαο El-Saeed ζηηο 22/11, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη ηε ζχζηαζε εηδηθνχ θξαηηθνχ θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακείνπ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο
ηνπ θιάδνπ εθπαίδεπζεο, κε αξρηθφ θεθάιαην χςνπο
EGP200 εθαη., ην νπνίν ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζθνπεχεη
λα απμήζεη ζε EGP1 δηζ. έσο ηα κέζα ηνπ 2019. ην ελ
ιφγσ ηακείν αλακέλεηαη λα κεηέρνπλ σο ρξεκαηνδφηεο
ην Τπνπξγείν Θξεζθεπκάησλ, ε θξαηηθή επελδπηηθή
ηξάπεδα National Investment Bank θαζψο θαη άιια εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ελψ πξφθεηηαη λα
δηεξεπλεζεί επίζεο ην ρξεκαηνδνηηθφ ελδηαθέξνλ κεγάισλ Αηγππηίσλ επηρεηξεκαηηψλ –θαη μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα- νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο θαη Αηγππηίσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ θα El-Saeed αλέθεξε επίζεο φηη
κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ηακείνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί
ζην Υξεκαηηζηήξην κέζσ αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο
(IPO), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν
ρξφλν.
Ωο ηέινο Γεθεκβξίνπ ην ΓΝΣ ζα ζπδεηήζεη ηελ εθηακίεπζε 5εο δφζεο πξνο Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) θ. Rice
πνπ αλαπαξήγαγε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην
εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ αλακέλεηαη λα ζπλέιζεη έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, κε ζθνπφ λα εγθξίλεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία
νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζηηο 31/10 απφ θιηκάθην ηνπ
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ΓΝΣ. Όπσο ζπλάγεη ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην
πηζαλφηεξν είλαη φηη ε εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο,
χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ
χςνπο $12 δηζ., πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ
2019. εκεηψλεηαη φηη, αθνχ εθηακηεπζεί ε πέκπηε δφζε,
ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηεο σο άλσ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζα αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. πεξίπνπ.
Όπσο εμάιινπ δήισζε ζην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Bloomberg ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
θ. Maait, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δελ πξνηίζεηαη λα δεηήζεη λέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην ΓΝΣ, φηαλ
νινθιεξσζεί ε ηζρχο ηεο ηξέρνπζαο, ηξηεηνχο δηάξθεηαο
δηεπθφιπλζεο, ζην ηέινο ηνπ 2019. Καηά ηνλ θ. Maait,
«αλ θαη είλαη πηζαλφλ ε ζπλεξγαζία ηεο Αηγχπηνπ κε ην
ΓΝΣ λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηεπθφιπλζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ράξαμεο θαη
πινπνίεζεο νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, απηφ δε ζεκαίλεη
θαη’ αλάγθελ φηη ζα δεηήζνπκε πξφζζεηε νηθνλνκηθή
βνήζεηα».
Δπηζθέςεηο Αηγχπηηνπ ΤΠΔΞ ζε Βνπιγαξία θαη εξβία
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry
επηζθέθζεθε ηηο Βνπιγαξία θαη εξβία, φπνπ, πέξαλ ησλ
πνιηηηθψλ ζεκάησλ, ζπδήηεζε θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Ο αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζρεηηθά ζε ζπδεηήζεηο
ηνπ θ. Shoukry κε αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ησλ δχν
βαιθαληθψλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο θιάδνπο γεσξγίαο, ηνπξηζκνχ, αεξνπνξηθψλ
ζπλδέζεσλ θαη επελδχζεσλ (κε έκθαζε απφ αηγππηηαθήο
πιεπξάο ζηελ πξνζέιθπζε βνπιγαξηθψλ θαη ζεξβηθψλ
επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, γεσξγίαο
θαη θαηαζθεπήο ππνδνκψλ).
Οη θξαηηθέο ζπλαιιαγέο θαζίζηαληαη ειεθηξνληθέο
απφ 1/1/2019
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δηα ηεο νπνίαο
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019, φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ
αηγππηηαθνχ θξάηνπο, αζρέησο κεγέζνπο αμίαο ηνπο, ζα
δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο γηα
ςεθηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο.
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ζ Orascom ζθνπεχεη λα εμαγνξάζεη ην 30% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Sarwa Capital
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ζχκθσλα κε αλαθνίλσζή ηνπ ζηηο 31/10, ν φκηινο
Orascom πξνηίζεηαη λα εμαγνξάζεη εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ
κεξίδην 30% ηεο λενεηζειζνχζαο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αηγχπηνπ Sarwa Capital, ε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή
(IPO) πεξίπνπ 295 εθαη. κεηνρψλ ηεο νπνίαο είρε ιάβεη
ρψξα κε απφιπηε επηηπρία ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ.

ΔΛΙΓΑ

8

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ νηθνλνκηθφ
Σχπν, ν φκηινο Orascom δήηεζε ζηηο 31/10 έγθξηζε απφ
ηελ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή
(Financial Regulatory Authority – FRA), πξνθεηκέλνπ
λα εμαγνξάζεη έσο 216 εθαη. κεηνρέο ηεο Sarwa Capital,
απνθηψληαο έηζη κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζην θεθάιαηφ ηεο. χκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ Orascom,
ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Sarwa Capital είλαη εμαηξεηηθά
ειθπζηηθή, ελψ ε Orascom δηαζέηεη ην απαηηνχκελν επίπεδν ξεπζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ
εμαγνξά. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Sarwa Capital απνηειεί ην κεγαιχηεξν πάξνρν ππεξεζηψλ θαηαλαισηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ ζηε ρψξα. Οη κεηνρέο ηεο δηαηέζεθαλ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ έλαληη EGP7,36 αλά κεηνρή
ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ, ζηε ζπλέρεηα δε θαη απφ
ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε λα ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο, ε
ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε πησηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, αλεξρφκελε ζε EGP6,21 ζηηο
αξρέο Ννεκβξίνπ.
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηελ
1ε Ννεκβξίνπ ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή
απνθάζηζε λα αλαζηείιεη γηα πεξίνδν 6 κελψλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ ηκήκαηνο ηνπ νκίινπ
Beltone Financial Holding -ν νπνίνο ειέγρεηαη απφ ηνλ
Αηγχπηην κεγηζηάλα Naguib Sawiris, ηδηνθηήηε επίζεο
ηνπ νκίινπ Orascom- ιφγσ «εηθαδφκελσλ παξαηππηψλ»
θαηά ηε δηαδηθαζία αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO)
ηεο Sarwa Capital. εκεηψλεηαη φηη ε Beltone ππήξμε ν
ρξεκαηηζηεξηαθφο ζχκβνπινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο IPO.
Έξγν εθπφλεζεο πξψηνπ ζηα ρξνληθά αηγππηηαθνχ
αλαινγηζηηθνχ πίλαθα δσήο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ν Πξφεδξνο ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (FRA) θ. Omran, ππέγξαςε κε ην κεγάιν φκηιν αληαζθαιίζεσλ African Reinsurance Corporation πνπ εδξάδεηαη ζην Λάγθνο ηεο Νηγεξίαο θαη ιεηηνπξγεί ζε 41 αθξηθαληθέο ρψξεο, πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο. Σν πξσηφθνιιν ζα επηηξέςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπφλεζεο, απφ ηνλ σο άλσ φκηιν, ηνπ πξψηνπ ζηα ρξνληθά αλαινγηζηηθνχ πίλαθα δσήο ζηελ Αίγππην. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαινγηζηηθνί πίλαθεο δσήο,
νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ θαηάξηηζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ππνινγίδνπλ ην
πξνζδφθηκν δσήο, ηελ πηζαλφηεηα επηβίσζεο ή / θαη αζζέλεηαο - αλαπεξίαο ζε κία δεδνκέλε ειηθία. χκθσλα
κε ηνλ θ. Omran, παξά ηε ζρεηηθή αλάπηπμε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Αίγππην, δελ έρεη κέρξη ζήκεξα
θαηαξηηζηεί ηέηνηνο αλαινγηζηηθφο πίλαθαο, κε απνηέιεζκα νη αηγππηηαθέο αζθαιηζηηθέο λα βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρνπο δηεζλείο θαη λα δπζθνιεχνληαη λα ππνινγίζνπλ
ζσζηά ην χςνο ησλ αζθαιίζηξσλ.
Ζ θξίζε ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ έρεη επηπηψζεηο
ζηα μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ννεκβξίνπ, ε θξίζε πνπ πιήηηεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηηο
αλαδπφκελεο αγνξέο έρεη αζθήζεη αξλεηηθή επίδξαζε
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επί ησλ θαζαξψλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ
αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, ε θαζαξή ζέζε ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεη
κάιηζηα έιιεηκκα γηα πξψηε θνξά απφ ην Μάην ηνπ
2017. Με βάζε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ε αξλεηηθή θαζαξή μέλε πεξηνπζηαθή ζέζε
πνπ θαηαγξάθεθε ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 αλέξρεηαη ζε $3,94 δηζ. θαη νθείιεηαη θπξίσο, φπσο επηζήκαλαλ εηδηθνί ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ζηε θπγή κέξνπο
ησλ μέλσλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά
θξαηηθά ρξεφγξαθα, αθξηβψο εμαηηίαο ηεο θξίζεο ζηηο
αλαδπφκελεο αγνξέο. εκεηψλεηαη φηη νη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα ππήξμαλ εθείλεο
πνπ ζηήξημαλ ην ζπλνιηθφ επίπεδν ησλ μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ επνρή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
ηεο ιίξαο, ην Ννέκβξην 2016. Όπσο ππνζηεξίδνπλ παξάγνληεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη
ε Αίγππηνο εκθαλίδεη πνιχ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα
έλαληη ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, ζεσξείηαη βέβαηε
ε ηαρεία επηζηξνθή ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζε ηνπνζεηήζεηο ζε εγρψξηα θξαηηθά ρξεφγξαθα. Πάλησο, φπσο επηζεκάλζεθε, είλαη αξθεηά πηζαλφλ ηα κεγάια ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα ηεο ρψξαο λα θαηαθχγνπλ ζε μέλν δαλεηζκφ ή
θαη λα ξεπζηνπνηήζνπλ πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ζην
εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ θαζαξή πεξηνπζηαθή ηνπο ζέζε ζε μέλν λφκηζκα.
εκεηψλεηαη φηη ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(θαζαξέο εηζξνέο) ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ αθνξνχλ θπξίσο δάλεηα απφ
μέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθνχο
νξγαληζκνχο, ηνπνζεηήζεηο μέλσλ επελδπηψλ ζε αηγππηηαθνχο ηίηινπο δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά
ρξήκαηνο, αιιά θαη κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα Αηγππηίσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ.
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δηεζλή θαη εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,913 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο
δεθηέο νη 26, ζπλνιηθήο αμίαο $1,703 δηζ. Σν επηηφθην
πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ
ηεο 19εο Ννεκβξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 3,68% θαη
3,70%, έλαληη επηηνθίνπ 3,28-3,30% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο
δηάξθεηαο ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηφθηα
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 15εο Ννεκβξίνπ, αληίζεηα
πξνο ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ
αλαιπηψλ, δηαηήξεζε επί ηνπ παξφληνο ακεηάβιεηα ηα
βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, κε ην επηηφθην θαηαζέζεσλ
κίαο εκέξαο λα παξακέλεη ζην 16,75%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζην 17,75% θαη ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην λα παξακέλνπλ ακθφηεξα ζηαζεξά
ζην 17,25%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα επηζήκαλε φηη θαηά
ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηψβξην θαηαγξάθεθαλ
πςειφηεξνη ηνπ αλακελφκελνπ δείθηεο πιεζσξηζκνχ,
δηεπθξίληζε σζηφζν φηη ζεσξεί ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο
πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. εκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο ηξεηο
πιένλ πξφζθαηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ είρε κεηαβάιεη ηα βαζηθά επηηφθηα
αλαθνξάο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηα σο άλσ επίπεδα απφ
ην ηέινο Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο
22/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε
έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα,
δηάξθεηαο έμη θαη δψδεθα κελψλ, κε πεληρξφ απνηέιεζκα
σζηφζν, ηφζν απφ πιεπξάο άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο,
φζν θαη απφ πιεπξάο χςνπο απνδφζεσλ. πγθεθξηκέλα,
ε CBE, ελψ ζηφρεπε ζε άληιεζε EGP7,93 δηζ. φζνλ αθνξά ηα εμάκελεο δηάξθεηαο θαη EGP9,32 δηζ. φζνλ αθνξά ηα εηήζηαο δηάξθεηαο έληνθα γξακκάηηα, δέρζεθε
ηειηθψο πξνζθνξέο απφ ηα εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP757,7 εθαη. φζνλ αθνξά
ηα εμάκελεο δηάξθεηαο θαη EGP1,31 δηζ. φζνλ αθνξά ηα
δσδεθάκελεο δηάξθεηαο γξακκάηηα, κε κέζεο απνδφζεηο
ηεο ηάμεσο ηνπ 19,89% γηα ηα πξψηα θαη ηνπ 19,92% γηα
ηα δεχηεξα, έλαληη κέζσλ απνδφζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ
19,68% θαη ηνπ 19,78% θαηά ηηο πξνεγνχκελεο αλάινγεο εθδφζεηο, αληίζηνηρα.

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε επξψ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο
12/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο
αγνξέο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επξψ, δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο €675 εθαη. Καηά ηα
δεκνζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε 23 πξνζθνξέο απφ δηεζλή θαη εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο €850,1 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο
δεθηέο νη 17, ζπλνιηθήο αμίαο €695,1 εθαη. Σν επηηφθην
πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ
ηεο 12εο Ννεκβξίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 1,725% θαη
1,75%, έλαληη επηηνθίνπ 1,58-1,598% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ μεθηλά πξφγξακκα
ελίζρπζεο ξφινπ ηξαπεδψλ
δηάξθεηαο ζηα κέζα Απγνχζηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξηα απφ ηελ (CBE) μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ. θαη ηε γεξκαληθή Πξεζβεία ζην
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο Κάηξν, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ, ηεο πιεζπ19/11 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο ζκηαθήο θάιπςεο, αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ επνπηείαο
αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαη ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Σν πξφγξακκα ζα
έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξηα, δηάξθεηαο πινπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο θαη πεελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο $1,675 δηζ. Καηά ηα ξηιακβάλεη θνηλνηηθή ηερληθή βνήζεηα θνλδπιίνπ χςνπο
€3,2 εθαη. Βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεδεκνζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε 32 πξνζθνξέο απφ
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ινχλ ε βειηίσζε ηφζν ηεο πξφζβαζεο ηνπ αηγππηηαθνχ
πιεζπζκνχ ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, φζν θαη
ηεο πξφζβαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.
εκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ην εμάκελν 2018
χκθσλα κε ζπκπεξάζκαηα πξφζθαηα νινθιεξσζείζαο
έξεπλαο κεηαμχ 18 εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ην
κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο παξνπζίαζε –ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα- ξπζκνχο αχμεζεο
κεηαμχ 12,5% θαη 300% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017. Μεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηελ Αίγππην, νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο απφ ηελ άπνςε
ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ 2018 θαηαγξάθεθαλ ζηελ Credit
Agricole (+300%), ζηελ Arab African International
Bank (+93%), ζηε National Bank of Egypt (+79%), ζηελ
Commercial International Bank (+63%), ζηε National
Bank of Kuwait (+42%), ζηε Housing & Development
Bank (+12,25%) θαη ζηελ Qatar National Bank (+9,7%).
εκεηψλεηαη φηη ε θξαηηθή Housing & Development
Bank απνηειεί ην κεγαιχηεξν εγρψξην ρξεκαηνδφηε
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κε ην χςνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ηεο λα αλέξρεηαη ζε EGP5,8 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2018.
ε EGP3,64 ηξηζ. αλήιζαλ νη εγρψξηεο θαηαζέζεηο
ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο
ησλ θαηαζέζεσλ ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα –πιελ
εθείλσλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα- αλεξρφηαλ ζην ηέινο
επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε EGP3,644 ηξηζ., απμεκέλν θαηά EGP38 δηζ. έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ
(EGP3,606 ηξηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CBE, νη θξαηηθέο θαηαζέζεηο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ ζε EGP521,9 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ
EGP425,5 δηζ. ζε εγρψξην θαη EGP96,3 δηζ. ζε μέλν
λφκηζκα. Αληίζηνηρα, νη ηδησηηθέο θαηαζέζεηο ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλήιζαλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ
ζε EGP3,22 ηξηζ., έλαληη EGP3,083 ηξηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ. Δμ απηψλ, θεθάιαηα χςνπο EGP2,38 δηζ. αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα, ελψ θεθάιαηα
χςνπο EGP1,954 ηξηζ. αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο λνηθνθπξηψλ.
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Ζ ελ ιφγσ είδεζε επέθεξε ζχγρπζε θαη αληηδξάζεηο
ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ,
νη νπνίνη ζηελ παξνχζα θάζε εξεπλνχλ –κέζσ εηδηθήο
πξνο ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Σξαπεδψλ (FEB)- ηνλ αληίθηππν
ηεο σο άλσ θπβεξλεηηθήο απφθαζεο επί ησλ ηξαπεδηθψλ
θεξδψλ. ην επίθεληξν ησλ αλεζπρηψλ ηνπ εγρψξηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο, σο γλσζηφλ, επελδχεη κεγάιν κέξνο ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηάο ηνπ ζε ηίηινπο
ρξένπο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, βξίζθεηαη ην πφηε αθξηβψο ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην λέν θαζεζηψο θνξνιφγεζεο
ησλ εζφδσλ απφ ηέηνηνπο ηίηινπο θαη ην εάλ ε εθαξκνγή
ηνπ ζα αθνξά κφλν λέεο εθδφζεηο ή θαη ηα πθηζηάκελα
ηξαπεδηθά έζνδα απφ θξαηηθά ρξεφγξαθα. Ο λένο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εηζνδεκάησλ απφ
θξαηηθά ρξεφγξαθα εθηηκάηαη πσο ζα απνθέξεη πξφζζεηα έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ EGP10 δηζ. ζην αηγππηηαθφ
θξάηνο, φπσο έρνπλ πξφζθαηα αλαθέξεη θπβεξλεηηθέο
πεγέο.
χκθσλα κε έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ εζφδσλ απφ επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα ελζαξξχλεη ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηηο ρνξεγήζεηο ηνπο πξνο ηνλ ηδησηηθφ, αληί ηνπ δεκφζηνπ, ηνκέα
ηεο νηθνλνκίαο, σζψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνο ηα
άλσ ηηο απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, θαζηζηψληαο ηα επίζεο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά πξνο ηνπο μέλνπο
επελδπηέο.
εκεηψλεηαη πάλησο φηη ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ, επεξεαζκέλνο απφ κία γεληθεπκέλε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ησλ
ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ πνπ απνδφζεθε απφ ηνλ εγρψξην
νηθνλνκηθφ Σχπν ζην κειεηψκελν λέν σο άλσ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηέγξαςε έληνλα πησηηθή πνξεία, πιεζηάδνληαο ην θαηψθιη ησλ 13.000 κνλάδσλ ζηηο 26/11
(ζεκεηψλνληαο σζηφζν ζηε ζπλέρεηα, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Ννεκβξίνπ, ειαθξά αλνδηθή πνξεία).

Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα
κεηψζεθαλ γηα 7ν ζπλερφκελν κήλα
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη
επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ πηψζε θαηά EGP24,3 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP210,2
δηζ. (πεξίπνπ $11,7 δηζ.), έλαληη EGP234,5 δηζ. (πεξίπνπ
$13,1 δηζ.) ην επηέκβξην. χκθσλα κε ηα σο άλσ ζηνηχγρπζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν απφ κειεηψκελε λέα ρεία, πξφθεηηαη γηα ηνλ έβδνκν ζπλερφκελν κήλα πηψζεο
θνξνινγηθή λνκνζεζία
ηνπ επηπέδνπ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη επελδπκέχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξί- λα ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα.
νπ, ζηηο 19/11 ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε λνκνζρέδην πνπ ππέβαιε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη ην Αλαθνίλσζε Κεληξηθήο Σξάπεδαο πεξί θαηάξγεζεο
νπνίν ηξνπνπνηεί ην θνξνινγηθφ λφκν, απνκνλψλνληαο εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγχεζεο επαλαπαηξηζκνχ ζπλαιηα ηξαπεδηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε έληνθα γξακκά- ιάγκαηνο
ηηα θαη νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα ινηπά έζνδα ησλ χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεηξαπεδψλ, κε ζθνπφ ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή ηνπο δαο Αηγχπηνπ (CBE) ηνπ ηέινπο Ννεκβξίνπ, ζηηο 4/12
κεηαρείξηζε θαη ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ πξφθεηηαη λα ιήμεη ε ηζρχο εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεθνξνιφγεζήο ηνπο.
σλ πνπ αθνξνχλ ην μέλν ζπλάιιαγκα εηο ρείξαο μέλσλ
επελδπηψλ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην (επελδχζεηο ζε
θξαηηθά ρξεφγξαθα, θαζψο θαη ζε ηίηινπο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ), ζε πεξίπησζε πνπ απηνί απνθαζί-
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ζνπλ ηελ «έμνδφ» ηνπο απφ ηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη
ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο.
Ζ ιήμε ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ κεραληζκνχ ζα αθνξά ηηο
λέεο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, νη νπνίεο ζην εθεμήο ζα
δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ γηα
ηηο παιαηφηεξεο ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ν κεραληζκφο εγγπήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
Ο ελ ιφγσ εγγπεηηθφο κεραληζκφο είρε εγθαζηδξπζεί ην
Μάξηην 2013, επνρή θαηά ηελ νπνία ε έιιεηςε δηεζλνχο
εκπηζηνζχλεο πξνο ηε ρψξα απέηξεπε ηελ εηζξνή μέλσλ
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο απηήλ. Καηά ην ζθεπηηθφ
ηεο CBE, νη ζπλζήθεο ηνπ 2013 έρνπλ κεηαβιεζεί ξηδηθά
ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαζψο ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ απνθαηαζηαζεί, ελψ
έρνπλ εηζξεχζεη θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $111 δηζ. ζε
μέλν ζπλάιιαγκα απφ ην Ννέκβξην 2016.
χκθσλα κε έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε άξζε ηνπ αλσηέξσ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ κέζσ
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, αλακέλεηαη λα σζήζεη ηνπο
μέλνπο επελδπηέο λα δηνρεηεχζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ Αίγππην κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο –αληί κέζσ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαοηνλψλνληαο έηζη ην επίπεδν ξεπζηφηεηάο ηνπ ζε μέλν
ζπλάιιαγκα θαη θαζηζηψληαο παξάιιεια ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηε.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
πκκεηνρή Αηγχπηνπ σο ηηκψκελεο ρψξαο ζε δηεζλή
εκπνξηθή έθζεζε ζηε αγθάε
ην δηάζηεκα 5-10 Ννεκβξίνπ, ε Αίγππηνο κεηέρεη σο
ηηκψκελε ρψξα, κε 38 επηρεηξήζεηο θαη δχν ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα, ζε ρψξν 256 ηεηξ. κέηξσλ, ζηελ 1ε δηεζλή
εηζαγσγηθή έθζεζε (China’s International Import Expo –
CIIE), πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε αγθάε. Δπηθεθαιήο ηεο
αηγππηηαθήο απνζηνιήο είλαη ν Π/Θ θ. Madbouly. Οη αηγππηηαθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζηελ
έθζεζε πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο αγξνβηνκεραλίαο
θαη ηξνθίκσλ, ηαηξηθψλ εθνδίσλ, θαξκαθεπηηθψλ θαη
ρεκηθψλ πξντφλησλ, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ελδχκαηνο, βηνκεραλίαο, ρεηξνηερλίαο, εθηππψζεσλ / πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο θαη ηξαπεδψλ.
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν MENA, ζηελ σο άλσ κεγάιε
έθζεζε κεηέρνπλ πάλσ απφ 3.000 απφ 130 ρψξεο, ελψ ν
ζπλνιηθφο εθζεζηαθφο ρψξνο αλέξρεηαη ζε 270.000 ηεηξ.
κέηξα. ε ζρεηηθφ ηνπ ραηξεηηζκφ θαηά ηελ επίζεκε
έλαξμε ηεο έθζεζεο ζηηο 5/11, ν Αηγχπηηνο Π/Θ, αθνχ
επραξίζηεζε ηελ θηλεδηθή εγεζία θαη ην ιαφ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε πνπ απεχζπλαλ ζηελ Αίγππην, αλαθέξζεθε ζηε ζηξαηεγηθή ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη δχν
ρψξεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ Κίλα ην Γεθέκβξην 2014, θαζψο θαη
ζηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ ελδπλάκσζεο εκπνξηθψλ θαη
επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Ο θ. Madbouly ηφληζε φηη «ε
εζληθή ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ ζηελ CIIE νθείιεηαη
ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Κίλαο λα πξνσζήζεη ην δηεζλέο εκπφξην θαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε
ησλ αξρψλ ηνπ ζεκηηνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ».
εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Κίλαο αλήιζε ζε $8,5 δηζ. ην
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2017. Παξαδνζηαθά ην δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θιίλεη
ζαθψο ππέξ ηεο θηλεδηθήο πιεπξάο. Σν 2017, νη θηλεδηθέο
εμαγσγέο πξνο ηελ Αίγππην αλήιζαλ ζε $7,79 δηζ.
Αηγππηην-θνξεαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ θιάδνπ
επηθνηλσληψλ-πιεξνθνξηθήο
ηηο 3/11 έιαβε ρψξα ζην Κάηξν επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ
ζην νπνίν κεηείραλ 8 κεγάινη θνξεαηηθνί φκηινη ηνπ θιάδνπ επηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη 50
αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ, κε ηίηιν
“2018 K-Creative Content”. Σν θφξνπκ, πνπ πεξηειάκβαλε θαη παξάιιειε εκπνξηθή έθζεζε θνξεαηηθψλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζεκαηηθά workshops, δηνξγαλψζεθε απφ θιαδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ησλ
δχν ρσξψλ θαη ηέιεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ αηγππηηαθνχ
Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπκ ππήξμε ε θαιιηέξγεηα επαθψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ θνξεαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη αηγππηηαθψλ νκίισλ πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ινγηζκηθφ γηα εθαξκνγέο θηλεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. χκθσλα κε εθπξφζσπν ηνπ
αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ πνπ παξέζηε ζηελ εθδήισζε,
ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θφξνπκ πεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά
θνξεαηηθήο ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε
ηνλ θνξεαηηθφ θιάδν ICT ζε θνηλά έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ.
Γαιιν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ θιάδνπ
πγείαο (Κάηξν, 19-20/11/2018)
ην δηάζηεκα 19-20 Ννεκβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Κάηξν γαιιν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ηνπ
θιάδνπ ππεξεζηψλ πγείαο, κε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο αηγππηηαθήο λνκνζεζίαο
γηα ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο θαη
εκπνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σν θφξνπκ δηνξγαλψζεθε απφ ηε γαιιηθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, ηελ
Agence Française de Développement (AFD), θαζψο θαη
ην γαιιηθφ θξαηηθφ νξγαληζκφ εμσζηξέθεηαο, Business
France. Σελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θήξπμε ν Γάιινο
Πξέζβεο ζηελ Αίγππην θ. Romatet, ελψ ζην θφξνπκ
παξέζηεζαλ νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Τγείαο, Οηθνλνκηθψλ, Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, Αλψηεξεο
Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Όπσο αλέθεξε
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ θφξνπκ ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, «ε Γαιιία
ζηεξίδεη ρξεκαηνδνηηθά ηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πέληε αηγππηηαθέο
πεξηθέξεηεο, κε θνλδχιηα ηεο Agence Française de Développement (AFD), ζπλνιηθνχ χςνπο €31 εθαη.». Δπηπιένλ, θαηά ηελ θα Nasr, «νκάδα ελλέα γαιιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ έρεη αλαθνηλψζεη ηε δεκηνπξγία ζπκκαρίαο κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ πγείαο ζηελ Αίγππην». Καηά ηελ θα
Nasr, ζηνπο ελ ιφγσ γαιιηθνχο νκίινπο πεξηιακβάλνληαη νλφκαηα φπσο εθείλα ησλ Sanofi, Danone, AXA
θαη L’Oréal. Σέινο, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηελ επηθείκελε επίζθεςε ηνπ Γάιινπ
Πξνέδξνπ θ. Macron ζην Κάηξν, ηνλ πξνζερή Ηαλνπάξην, αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί λέα δαλεηαθή ζπκθσλία
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κεηαμχ αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο θαη AFD, κε ζθνπφ ηε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε δεχηεξε, κε θνλδχιηα χςνπο €60
εθαη., ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ηεο
Αηγχπηνπ, ην νπνίν πξνζδνθάηαη φηη ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχλην ηνπ πξνζερνχο έηνπο.
Γηεζλήο έθζεζε ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο & ειεθηξηζκνχ
(Κάηξν, 17-19/11/2018)
ην δηάζηεκα 17-19 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
λέν εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ (Egypt International
Exhibition Center), κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 300 εθζεηψλ απφ 20 ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο
Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο, ε 28ε πεξίνδνο ηεο δηεζλνχο,
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο έθζεζεο ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο
θαη ειεθηξηζκνχ, Electricx – Solar Tec 2018, ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ. Καηά
ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο, ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Assran αλαθέξζεθε ζην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, δηεπθξηλίδνληαο φηη ε
πινπνηνχκελε ππξεληθή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο
ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αίγππηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom,
ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εγρψξησλ βηνκεραληψλ, νη νπνίεο ζα εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάιεη ζηε δξαζηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εγρψξηα θαηαζθεπαδφκελσλ πξντφλησλ ησλ σο
άλσ θαηεγνξηψλ. Ο θ. Assran ζπκπιήξσζε φηη ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αηγππηηαθφ
ηξαηφ κε ζθνπφ ηελ εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε καχξεο
νξπθηήο άκκνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Kafr El-Sheikh.
22ε δηεζλήο έθζεζε επηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο “Cairo ICT”
ην δηάζηεκα 25-28 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
22ε έθδνζε ηεο δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο
έθζεζεο θαη ζπλεδξίνπ ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, κε ηίηιν
“Cairo ICT”, ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ. Ζ θεηηλή έθζεζε παξνπζίαζε έληνλν ειιεληθφ ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ επθαηξία πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη ζην πιαίζην ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ ζε αλσηέξσ θιάδνπο, ηελ επηζθέθζεθε κεγάιε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ππφ ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ & Δλεκέξσζεο, θ. Παππά θαη αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ
ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ, ζπλνδεπφκελνπο απφ 30 εθπξνζψπνπο θξαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θιαδηθψλ θνξέσλ
θαη επηρεηξήζεσλ.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο, ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ
θ. Al Sisi αλαθνίλσζε ηελ εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ
Αίγππην θαη νιφθιεξε ηελ Αθξηθή (“Africa Games and
Digital Applications Initiative”). ηα εγθαίληα ηεο
έθζεζεο παξέζηεζαλ επίζεο ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο θ. Talaat, ελψ ηελ επηζθέθζεθαλ επίζεο αξθεηνί άιινη Τπνπξγνί θαη πςεινί αμησκαηνχρνη ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Κεληξηθφ ζέκα ηεο θεηηλήο έθδνζεο ηεο
“Cairo ICT” ππήξμε ν «ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο» ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ηεο
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θπβεξλεηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε φισλ
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο
πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε
θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ
θαη ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ «έμππλσλ» πφιεσλ.
Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηελ έθζεζε, ζεκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζηφ ηεο έιαβε ρψξα επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ θιάδνπ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο &
επηθνηλσληψλ, απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο 11 ειιεληθψλ εηαηξεηψλ. Σεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο εγήζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, θ. Γ. Φισξεληήο. Απφ ηηο 11 ζπλνιηθά κεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, νη 5 (Dataverse Ltd., Openichnos
Hellas PC, Protonyx, Simply POS & Space Horizon
S.A.) ππήξμαλ ηαπηφρξνλα θαη εθζέηεο ζην ρψξν ηνπ
θνηλνχ πεξηπηέξνπ ηνπ ηξηκεξνχο πλεξγαηηθνχ Κέληξνπ
COIN, ζηελ αίζνπζα 2 ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ. ηελ
επξχηεξε ειιεληθή απνζηνιή πνπ επηζθέθζεθε ηελ
έθζεζε “Cairo ICT” ζπκκεηείραλ επίζεο αξθεηνί εθπξφζσπνη ειιεληθψλ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Φεθηαθήο Πνιηηηθήο & Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θ. Αζαλαζηάδε, θαζψο θαη ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ
θα Απνζηνιάθε, ν χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Διιάδαο (ΔΚΔΔ) κε ην Γεληθφ Γηεπζπληή θ.
Κσηζή-Γηαλλαξάθε, ην Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ κε
ηε Γηεπζχληξηα Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο θα Σνκαξά.
ηηο 26 Ννεκβξίνπ, δεχηεξε εκέξα ηεο “Cairo ICT”,
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη’ αξράο ζεκαηηθφ workshop κε
αληηθείκελν ηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία Διιάδαο-ΚχπξνπΑηγχπηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσληψλ, πνπ έιαβε ρψξα ζην θνηλφ πεξίπηεξν
ηνπ ηξηκεξνχο πλεξγαηηθνχ Κέληξνπ COIN. ηε δηάξθεηα ηνπ σο άλσ workshop, θχξηνη νκηιεηέο ππήξμαλ νη
επηθεθαιήο ηνπ πλεξγαηηθνχ Κέληξνπ COIN ΑηγχπηνπΚχπξνπ-Διιάδαο, θ.θ. M. Nour, Κ. νισκνχ θαη Φ.
Μνπζνχξεο, αληίζηνηρα, ην ζηέιερνο ηεο αηγππηηαθήο
“IT Industry Development Agency” – ITIDA θα N.
Shaaban, ηα ζηειέρε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ θ.θ. Γηαθνπκάθεο θαη Παπαζνχιε, θαζψο θαη ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Σακείνπ Αηηηθήο, θ. Αζαλαζηάδεο. ην πιαίζην ηνπ workshop παξνπζηάζηεθε, σο
“success story” ε ζπλεξγαζία ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο
Telenavis κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν MTS-IT, κε ζθνπφ
ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη άιισλ
θξαηηθψλ Αξρψλ ηεο Αηγχπηνπ.
ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ workshop,
έιαβαλ ρψξα πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ
ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο κε αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο,
ηηο νπνίεο πξνεηνίκαζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, κε ηε ζπλεξγαζία
ηνπ Γξαθείνπ καο.
πκθσλία Telecom Egypt – Ericsson γηα αλαβάζκηζε
ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο
επηεκβξίνπ, ν θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο
We (κέρξη πξφηηλνο Telecom Egypt) ππέγξαςε πνιχ
πξφζθαηα κε ην ζνπεδηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν
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Ericsson ζπκθσλία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αηγππηηαθνχ
δηθηχνπ θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζπζηεκάησλ, πξηλ
ηελ εθθίλεζε εγθαηάζηαζεο ππνδνκψλ γηα ιεηηνπξγία
ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ηερλνινγηψλ πέκπηεο γεληάο
(5G) ζηε ρψξα.
Υξεκαηνδνηήζεηο EGP9,2 δηζ. απφ ηελ Τπεξεζία
Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ηελ
πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2017 - επηεκβξίνπ 2018
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηεο
αηγππηηαθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) θαο Gamea, ε Τπεξεζία έρεη
δηνρεηεχζεη θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2017 - επηεκβξίνπ 2018 θνλδχιηα χςνπο EGP9,2 δηζ. (πεξίπνπ
$515 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 441 ρηι. επελδπηηθψλ projects κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 642 ρηι. ζέζεηο
εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 49% αθνξνχζε απαζρφιεζε γηα γπλαίθεο. Καηά ηελ θα Gamea, θαηά ηελ
ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ε MSMEDA δηνρέηεπζε επηρνξεγήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο EGP373,6 εθαη. ζε έξγα ππνδνκψλ θαη αλάπηπμεο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Κπβεξλεηηθή πξφζεζε γηα δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ
πξνο αλάπηπμε αθηλήησλ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfeek ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ
γηα ηελ αηγππηηαθή θηεκαηαγνξά, ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη
λα δηαζέζεη ζπλνιηθέο θξαηηθέο εθηάζεηο 8 εθαη. ηεηξ.
κέηξσλ κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ πξνο αλάπηπμε αθηλήησλ. Καηά ηνλ θ. Tawfeek, νη ελ ιφγσ εθηάζεηο αληηπξνζσπεχνπλ 24 νηθφπεδα ηα νπνία αλήθνπλ ζε
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Ο Τπνπξγφο παξνπζίαζε ζην
ζπλέδξην ειεθηξνληθφ ράξηε ησλ πεξηνρψλ φπνπ βξίζθνληαη νη θξαηηθέο γαίεο πνπ ζα δηαηεζνχλ πξνο αλάπηπμε.
Οη εθηάζεηο ησλ νηθνπέδσλ πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ 40.000 θαη 3,7 εθαη. ηεηξ.
κέηξσλ, ελψ ε πξψηε ζρεηηθή πξνθήξπμε αλακέλεηαη λα
ιάβεη ρψξα ιίγν κεηά ηα κέζα Ννεκβξίνπ θαη λα ζπκπεξηιάβεη πξνζθνξά έθηαζεο 2,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ πνπ
αλήθε ζηελ ππφ εθθαζάξηζε θξαηηθή ηζηκεληνβηνκεραλία National Company for Cement.
Αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηελ Γθίδα κε ηε ζπλεξγαζία
Δ.Δ. θαη GIZ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θπβεξλήηεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γθίδα, θ. Ahmed Rashed, αλαθνίλσζε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ φηη πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη
άκεζα ε πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκψλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Γθίδαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπλνηθίεο
Bolaq Al-Dakrour θαη Warraq, ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ νξγαληζκφ αλαπηπμηαθήο / ηερληθήο ζπλεξγαζίαο
GIZ. Όπσο δηεπθξίληζαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ελ ιφγσ έξγα εληάζζνληαη ζην πιαίζην
ζπκθσλίαο ηνπ 2016 κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Δ.Δ., πνπ πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε δεχηεξε ελλέα έξγσλ
αλάπηπμεο ππνδνκψλ θαη δηθηχνπ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ ζηε λφηηα Γθίδα, ζπλνιηθνχ θφζηνπο €3,3 εθαη., κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξίπνπ 700.000
νηθνγελεηψλ πνπ θαηνηθνχλ εθεί.
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Πξνβνιή ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ αθηλήησλ ζηε Βξεηαλία
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο δηνξγάλσζε γηα
πξψηε θνξά εηδηθή έθζεζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ αθηλήησλ ζην Λνλδίλν. πγθεθξηκέλα, ε
πξψηε “Egypt Property Show 2018” έιαβε ρψξα ζην εθζεζηαθφ θέληξν “ExCeL London”, θαηά ην δηάζηεκα 2426 Ννεκβξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή 12 κεγάισλ αηγππηηαθψλ νκίισλ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ θαη real estate
developers, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ
ππάξρνπλ γηα μέλνπο επελδπηέο, αιιά θαη γηα Αηγχπηηνπο
πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ηνπνζεηήζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν αθηλήησλ. Ζ νξγάλσζε ηεο
σο άλσ έθζεζεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα πξνβνιή ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ. εκεηψλεηαη φηη πνιχ πξφζθαηα, ζηηο αξρέο
Οθησβξίνπ, ε Αίγππηνο ήηαλ ηηκψκελε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο έθζεζεο “Cityscape Global” πνπ έιαβε
ρψξα ζην Νηνπκπάη..
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
πκθσλία κε ζανπδαξαβηθφ φκηιν ACWA Power γηα
θαηαζθεπή κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο
ζην Λνχμνξ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
ππέγξαςε ηελ 1ε Ννεκβξίνπ κε ην ζανπδαξαβηθφ φκηιν
ACWA Power ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο
ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ηζρχνο 2.250 MW ζηα
λφηηα ηεο ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Λνχμνξ. Καηά ηνλ θ. Shaker, ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο εθηηκάηαη ζε $2,3 δηζ., ελψ απηή
πξνζδνθάηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν έσο ην
2023.
Αχμεζε ησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, κείσζε
ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ
χκθσλα κε θιαδηθά ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζε πεγέο
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ηα απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ζε αξγφ πεηξέιαην αλέξρνληαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ
3 δηζ. βαξέιηα, έλαληη 4 δηζ. βαξειηψλ ην έηνο 2015, κεησκέλα θαηά 25%, σο απνηέιεζκα ηνπ ρακεινχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ξπζκνχ εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο λέσλ
θνηηαζκάησλ. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία
πεηξειαίνπ (EGPC) αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο
αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά 4,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο
πεξζηλήο πεξηφδνπ, ζην επίπεδν ησλ 657 ρηι. βαξειηψλ.
Δπίζεο, αλέθεξαλ φηη ε Αίγππηνο εηζάγεη ην 32% κε
35% ησλ κεληαίσλ αλαγθψλ ηεο ζε θαχζηκα, πξνθεηκέλνπ λα γεθπξψζεη ην «θελφ» κεηαμχ εγρψξηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο.
Όζνλ αθνξά ην θπζηθφ αέξην, νη σο άλσ πεγέο αλέθεξαλ
φηη ηα απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ απμεζεί ζε 90
ηξηζ. θ.π. εκεξεζίσο ζήκεξα, έλαληη 60 ηξηζ. θ.π. εκεξεζίσο ην 2015, εμαηηίαο ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο αμηνπνίεζεο λέσλ θνηηαζκάησλ. χκθσλα εμάιινπ κε ζηνηρεία
πνπ παξέζεζε πξφζθαηα ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. ElMolla, ηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε αέξην έρνπλ απμεζεί
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ζπλνιηθά θαηά πεξίπνπ 37 ηξηζ. θ.π. εκεξεζίσο ζην δηά- Όπσο έρεη αλαθέξεη ν αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο, έσο
ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο
ζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.
θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία αλακέλεηαη λα θζάΣα δηπιηζηήξηα MIDOR εμαζθαιίδνπλ ηξαπεδηθή ζνπλ ηα 150 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, ελψ εθηηκάηαη φηη ηνπ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα επέθηαζήο ηνπο
ρξφλνπ ζα απμεζνχλ ζε 250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο.
χκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ
ηα κεγάια θξαηηθά δηπιηζηήξηα MIDOR (Middle East Νέεο επελδχζεηο χςνπο $10 δηζ. ζηνλ πεηξειατθφ ηνOil Refinery), κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκά- κέα αλακέλνληαη ην έηνο 2018/19
ησλ National Bank of Egypt θαη Abu Dhabi First Bank Όπσο αλέθεξε ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ Σχπνπ ηεο 10/11
πνπ ππήξμαλ νη νηθνλνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ εγρεηξήκα- ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηνο, θαηφξζσζαλ λα εμαζθαιίζνπλ δαλεηαθή ρξεκαην- νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλακέλεηαη φηη ζα δηνρεηεπδφηεζε χςνπο $1,2 δηζ. απφ ηξαπεδηθή θνηλνπξαμία απν- ζνχλ ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ,
ηεινχκελε απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Credit θαζψο θαη παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ,
Agricole θαη BNP Paribas (Γαιιία), θαζψο θαη ηελ ηηαιη- επελδπηηθά θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο $10 δηζ. χκθσθή θξαηηθή επελδπηηθή ηξάπεδα CDP Casa Depositi e λα κε ηα ιερζέληα ηνπ Τπνπξγνχ, ν δηεζλήο δηαγσληζκφο
Prestiti, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ γηα ην έηνο 2018 ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ
έξγσλ επέθηαζεο ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε (EGPC), γηα αλάζεζε έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο
ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ην ελ ιφγσ δάλεην ηπγράλεη εγγχεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 11 πεξηνρέο παξαρψξεζεο ηνπ
απφ ηνλ ηηαιηθφ νξγαληζκφ αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πη- Κφιπνπ νπέδ, θαζψο θαη ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο
ζηψζεσλ (Italian Export Credit Agency - SACE), γηα Δξήκνπ έθιεηζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε δηαδηθαζία
πεξίνδν 13 ½ εηψλ. εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ επελ- βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ελψ
δπηηθφ θφζηνο ησλ ζθνπνχκελσλ έξγσλ επέθηαζεο θαηά νη εηαηξείεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα έξγα πξφθεηηαη λα α60% ηεο ζεκεξηλήο δπλακηθφηεηαο ησλ δηπιηζηεξίσλ, λαθνηλσζνχλ ζχληνκα. χκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, ν
θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ κεγάινο αξηζκφο δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ πνπ ππνπξντφλησλ, αλέξρεηαη ζε $2,3 δηζ. θαη ζηελ πινπνίεζή βάιινπλ πξνζθνξέο ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζηνπ εκπιέθνληαη ν δηεζλήο ηερληθφο φκηινο ηνπ θιάδνπ ζεη ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ καξηπξεί ηελ εκπηζηνζχλε
ελέξγεηαο TechnipFMC, θαζψο θαη νη αηγππηηαθνί ηερλη- ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζην θαιφ επελδπηηθφ θιίκα πνπ
επηθξαηεί ζηελ Αίγππην. Ο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ αλέθνί φκηινη ENPPI θαη Petrojet.
θεξε επίζεο φηη πξνεηνηκάδεηαη λένο δηεζλήο δηαγσληΖ Αίγππηνο εγθαηληάδεη ηελ πξψηε ελεξγεηαθή κνλά- ζκφο γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πδξνγνδα βηναεξίνπ ζηε Μ. Αλαηνιή
λαλζξάθσλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ν νπνίνο αλακέλεηαη
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλν- λα πξνθεξπρζεί έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
κηθφο Σχπνο, ζηηο 12/11 ν θπβεξλήηεο ηεο πεξηθέξεηαο
Kafr El-Sheikh θαη ν πξφεδξνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ηα 10 ηξηζ. θ.π. εθηηκάηαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ θνηπδάησλ (Holding Company for Water and Wastewater – ηάζκαηνο Noor
HCWW) εγθαηλίαζαλ ηελ πξψηε κνλάδα παξαγσγήο χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, νη αξρηθέο ελδείμεηο πνπ
ελέξγεηαο απφ βηναέξην ζηε Μ. Αλαηνιή, ε νπνία θαηα- πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο δπλακηθφζθεπάζηεθε θαηφπηλ επέλδπζεο χςνπο EGP100 εθαη. ηεηαο ηνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ Noor ηελ ππνινΌπσο δήισζε ζρεηηθά ν θπβεξλήηεο ηνπ Kafr El-Sheikh, γίδνπλ ζε πεξίπνπ 10 ηξηζ. θ.π.. Σν ελ ιφγσ θνίηαζκα
ε κνλάδα παξάγεη 2 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεζη- βξίζθεηαη ζην νηθφπεδν παξαρψξεζεο Shorouk ζηε Μεκνπνηψληαο βηναέξην πνπ εμάγεηαη απφ ιάζπε πνπ ζφγεην, γεηηνληθά ηνπ κεγάινπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζε
απφζηαζε πεξίπνπ 50 ρικ. απφ ηηο αθηέο ηνπ Βνξείνπ
πξνέξρεηαη απφ πγξά ιχκαηα.
ηλά. εκεηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο εθηίκεζεο ηεο δπλακηΠξννπηηθέο αχμεζεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θπ- θφηεηαο ηνπ Noor δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ηηαιηθφ φκηιν
ζηθνχ αεξίνπ πξνο Ηνξδαλία
ENI θαη ηνλ αηγππηηαθφ Tharwa, νη νπνίνη θαη δηαρεηξίχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Ηνξδαλήο Τπνπξ- δνληαη ην θνίηαζκα. Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρψξηνο
γνχ Δλέξγεηαο & Οξπθηψλ Πφξσλ θαο Zawati, ε Ηνξδα- θιαδηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε δψλία ζηνρεχεη λα θαιχπηεη ζην άκεζν κέιινλ ην έλα ηξίην ζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα εθρψξεζε απφ ηνλ φκηιν
ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θπζηθφ αέξην κέζσ εηζαγσγψλ απφ ENI ζηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Mubadala Petroleum Compaηελ Αίγππην. Καηά ηελ θα Zawati, ε Ηνξδαλία έρεη μεθη- ny - ζπγαηξηθφ ηνπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ ηνπ
λήζεη ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην λα ιακβάλεη κέζσ α- Abu Dhabi, Mubadala Investment Company- κεξηδίνπ
γσγνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεηξακαηηθή βάζε πνζφηεηεο πεξίπνπ 20% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θνίηαζκα Noor. Ζ
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Αίγππην, ελψ νη δχν θπβεξλή- ελ ιφγσ ζπκθσλία αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά
ζεηο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αθξηβνχο κεγέζνπο ηνπ θνηηάζκαηηο αξρέο ηνπ 2019 νη πνζφηεηεο αηγππηηαθνχ αεξίνπ πνπ ηνο. Με βάζε ηε ζπκθσλία, εθ’ φζνλ απηή νξηζηηθνπνηδηνρεηεχνληαη ζηελ ηνξδαληθή αγνξά λα απμεζνχλ, θαη εζεί, ε ΔΝΗ ζα θαηέρεη ην 65% θαη ε Tharwa ην 15% ηνπ
ζην κέιινλ λα θζάζνπλ λα θαιχπηνπλ ην έλα ηξίην ησλ θνηηάζκαηνο Noor. Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, νη
αλαγθψλ απηήο. Ζ Ηνξδαλή Τπνπξγφο δελ δηεπθξίληζε φκηινη ENI θαη Tharwa έρνπλ μεθηλήζεη εξγαζίεο γεσεπαθξηβψο πφηε αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ηξήζεσλ ζην θνίηαζκα Noor απφ ηνλ πεξαζκέλν εζηφρνο.
πηέκβξην. Θπκίδνπκε φηη πξν κεξηθψλ κελψλ, ν αηγππηηαθφο αιιά θαη ν δηεζλήο Σχπνο είραλ αλαθεξζεί ζε
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πηζαλή γηγαληηαία δπλακηθφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο Noor Οινθιήξσζε δηάλνημεο 9νπ θξέαηνο ζην θνίηαζκα θ/α
ζε θπζηθφ αέξην, πεξίπνπ ηξηπιάζηα εθείλεο ηνπ θνηηά- Zohr
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζκαηνο Zohr.
ζθαηα νινθιεξψζεθε απφ ηνλ ηηαιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν
Σν Τπ. Πεηξειαίνπ ζα πξνθεξχμεη δηεζλή δηαγσληζκφ ΔΝΗ ε δηάλνημε ηνπ έλαηνπ θξέαηνο γηα ηελ άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr. χκθσλα
γηα ηελ Δξπζξά Θάιαζζα
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην θφζηνο δηάλνημεο ηνπ ελ
Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζηε δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ ιφγσ θξέαηνο αλήιζε ζε $300 εθαη., κε εθηηκψκελε αξαλακέλεηαη λα πξνθεξπρζνχλ νη πξψηνη δηεζλείο δηαγσλη- ρηθή πνζφηεηα παξαγσγήο ζηα 150 εθαη. θ.π. αεξίνπ εζκνί γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πδξνγν- κεξεζίσο. Όπσο αλέθεξαλ θιαδηθέο πεγέο, ην ελ ιφγσ
λαλζξάθσλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, αθνχ πξνεγνπκέλσο θξέαξ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη λα παξάγεη θαη λα ζπλδενινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο γεσθπζηθέο κειέηεο πνπ ζεί κε ην δίθηπν έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, νπφηε
δηελεξγνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο Schlumberger θαη TGS. ζα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη ηεο έθηεο κνλάδαο
Όπσο αλέθεξε ν θ. El-Molla, ήδε νη δηεζλείο πεηξειατθνί θαηεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Zohr, δπφκηινη, θαη ηδηαίηεξα νη ακεξηθαληθνί, εθθξάδνπλ δσεξφ λακηθφηεηαο 400 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη,
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηηαζκάησλ ζηελ, πινχ- ζχκθσλα κε σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ε εκεξήζηα παξαγσγή ηνπ έλαηνπ θξέαηνο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέζηα φπσο πηζηεχεηαη, ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Δξπζξάο.
λεηαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ζε 250 εθαη. θ.π., αλεβάδνΓεκνζηεχκαηα πεξί επηθείκελεο εγθαηλίαζεο ηνπ ληαο ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα
έξγνπ ηνπ Interconnector
ηνπ θνηηάζκαηνο ζε 2,25 δηζ. θ.π. χκθσλα κε πεγέο ηνπ
Όπσο αλέθεξαλ δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ πνπ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ, ε νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο
βαζίδνληαη ζε ζρεηηθέο δειψζεηο απφ ηε Γεξκαλία ζηηο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα
21/11, ηνπ Αηγχπηηνπ, δηεζλνχο θχξνπο εκπεηξνγλψκνλα επηηεπρζεί ηνλ Ηνχιην 2019, αλεβάδνληαο ηελ παξαγσγηθή
θαη επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο δπλακηθφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο ζε 2,95 δηζ. θ.π. εκεξεζε ζέκαηα ελέξγεηαο, θ. El Noqrashi, πνιχ ζχληνκα αλα- ζίσο, έλαληη 2,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο πνπ πξνβιεπφηαλ
κέλεηαη λα εγθαηληαζηεί ην κεγάιν έξγν ηεο ειεθηξηθήο ζηνλ κέρξη πξφηηλνο ζρεδηαζκφ. Καηά ηελ ΔΝΗ, ν ηηαιηδηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-Κχπξνπ-Διιάδαο, δηα ζπζηήκα- θφο ελεξγεηαθφο φκηινο πξφθεηηαη λα επελδχζεη πεξίπνπ
ηνο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ, γλσζηφ σο “EuroAfrica $4 δηζ. ζηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ Zohr ηνπ ρξφInterconnector”. Καηά ηνλ θ. El Noqrashi, ε πινπνίεζε λνπ, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδχζεψλ ηνπ
ηνπ έξγνπ –εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ $4 δηζ.- ζα ζην θνίηαζκα ζε $16 δηζ.
μεθηλήζεη απφ ηε λέα κεγάιε ειεθηξνπαξαγσγηθή κνλάδα ζηελ πεξηνρή Burullus ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ε νπνία Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-ινβελίαο γηα αλάπξφθεηηαη λα δηνρεηεχζεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο παξαγσ- πηπμε ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ
γήο ηεο κέζσ ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ κήθνπο 498 ρικ. Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο
πξνο ηελ Κχπξν. Όπσο αλέθεξε ν θ. El Noqrashi, ελ ζπ- 20/11 ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο
λερεία ην θππξηαθφ ειεθηξηθφ δίθηπν πξφθεηηαη λα ζπλ- θ. El Assar θαη ε Πξέζβεο ηεο ινβελίαο ζην Κάηξν θα
δεζεί κε ηελ Κξήηε, κέζσ ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ κή- Prevolsek παξέζηεζαλ ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο κλεκνλίθνπο 879 ρικ., ελψ ηέινο ε Κξήηε ζα ζπλδεζεί κε ηελ νπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ Δζληθνχ ΟξγαΑηηηθή –θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηα ειεθηξηθά δίθηπα ηεο ληζκνχ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο (National Organization
Διιάδαο θαη ηεο επξχηεξεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο- κέζσ for Military Production) θαη ηνπ ζινβεληθνχ νκίινπ Isθαισδίνπ κήθνπο 330 ρικ. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην kra, κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ δηαλνκήο
εκπεηξνγλψκνλα, ε δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ ζηε ζαιάζ- ελέξγεηαο. Όπσο δηεπθξίληζε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο, ην
ζηα πεξηνρή κεηαμχ Κχπξνπ θαη Κξήηεο ζα θζάζεη ζε ελ ιφγσ κλεκφλην ζα επηηξέςεη ζηελ Αίγππην λα επσθενξηζκέλα ζεκεία ζε βάζνο 3.000 κέηξσλ, ελψ ε ελ ιφγσ ιεζεί απφ ηελ ηερλνγλσζία ηνπ νκίινπ Iskra ζηνπο ηνθαισδηαθή ειεθηξηθή δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ζπ- κείο ελέξγεηαο θαη ππεξεζηψλ logistics, θαζψο επίζεο θαη
λνιηθνχ κήθνπο 1.707 ρικ., αλακέλεηαη λα κεηακνξθψ- ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξνρή / δηαζεη ηελ Αίγππην ζε ελεξγεηαθφ θφκβν γηα ηελ αθξηθαληθή λνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε αηγππηηαθέο παξαγσγηθέο
ήπεηξν θαη ζε θνξέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηηο επ- κνλάδεο ζπκθεξφλησλ ηνπ ηξαηνχ. χκθσλα κε ηελ
ξσπατθέο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη, φπσο αλέθεξαλ ηα Πξέζβε ηεο ινβελίαο ζην Κάηξν, ν φκηινο Iskra απνηεζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα ππνζαιάζζηα θαιψδηα ζα ιεί ηνλ κεγαιχηεξν ηεο ελ ιφγσ επξσπατθήο ρψξαο κε
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ -ζε δηπιή θαηεχζπλ- δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ
ζε- ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζρχνο 2.000 MW, ελψ ε εηήζηα θαη πιεξνθνξηθήο, ειεθηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ππεξεκεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ζηψλ logistics, ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ελέξγεηαο, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ
ζα θζάλεη ηηο 17,5 TWh.
ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο.
Γηεπζέηεζε δηαθνξάο κε ην Ηζξαήι αλαθνξηθά κε δηαθνπή θνξηψζεσλ θ/α ην 2012
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ήιζε ζε ζπκθσλία γηα ηε
δηεπζέηεζε νθεηιήο χςνπο $1,76 δηζ. πξνο ηελ ηζξαειηλή
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εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Company), ε
νπνία είρε επηδηθαζηεί ζηελ ηζξαειηλή πιεπξά ζην πιαίζην δηεζλνχο δηαηηεζίαο θαη αθνξά ηελ αλαζηνιή απφ ην
έηνο 2012 ηεο κεηαθνξάο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ αεξίνπ
πξνο ην Ηζξαήι, κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean
Gas. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ αέξην
κέζσ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ έσο ην 2012, σζηφζν έθηνηε
δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, 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. Ζ ηζξαειηλή πιεπξά είρε παξαπέκςεη
ην δήηεκα ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηε Γελεχε, δηεθδηθψληαο απνδεκηψζεηο απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο νκίινπο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS).
χκθσλα κε κε θαηνλνκαδφκελεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε
ζπκθσλία κε ηελ ηζξαειηλή πιεπξά πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη
ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο απνπιεξσκήο ηεο, κε ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην Ηζξαήι
(Ashkelon) πξνο ηελ Αίγππην ππνζαιάζζηα έσο ηε βφξεηα Υεξζφλεζν ηνπ ηλά (Al Arish), ελψ απφ εθεί ζα
ζπλερίδεη σο ππέξγεηνο αγσγφο έσο ηελ πεξηνρή ηνπ
Πνξη αΐλη. Όπσο έρνπλ αλαθέξεη ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηζξαειηλή
πιεπξά γηα κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο ζην επίπεδν ησλ $470 εθαη., κε πξννπηηθή απφζβεζήο ηνπ εληφο πεξηφδνπ 15εηίαο, ελψ επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα
ηελ απνπιεξσκή απηήο.
Καηά ηηο σο άλσ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε απνπιεξσκή ηεο
αηγππηηαθήο νθεηιήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα έζνδα
ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2019 πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη
ηζξαειηλφ αέξην ζηελ Αίγππην (κνλάδα πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γακηέηηε), ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ νκίισλ Noble Energy (ΖΠΑ) θαη Delek
Drilling (Ηζξαήι) κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν Dolphinus
Holdings.
Ο αηγππηηαθφο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε πάλησο φηη, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο ηζξαειηλήο Delek Drilling, νη θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ αεξίνπ πξνο ηελ Αίγππην ζα δηελεξγεζνχλ αξρηθά κέζσ ηνπ Arab Gas Pipeline (πνπ ζπλδέεη
ηελ Ηνξδαλία κε ηελ Αίγππην), πξνο ην Μάην ηνπ 2019,
ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2019 ζα ελεξγνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ν αγσγφο East Mediterranean Gas.
Γηεζλήο δηαγσληζκφο γηα θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ
ζηνλ Κφιπν νπέδ
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ
πξαθηνξείνπ MENA, ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) έθαλε γλσζηφ φηη ε 9ε Γεθεκβξίνπ ζα είλαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ηξεηο νκίινπο
πνπ δηαγσλίδνληαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ
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νπέδ, παξαγσγηθήο ηζρχνο 250 MW, επί ηε βάζεη ζρήκαηνο "“Build, Own, Operate” (BOO). Καηά ην δεκνζίεπκα, νη ηξεηο δηαγσληδφκελνη εηαηξηθνί φκηινη πεξηιακβάλνπλ ηηο γεξκαληθέο Siemens θαη Senvion, θαζψο θαη
ηε δαληθή Vestas. Δπηπιένλ, φπσο έγηλε γλσζηφ, ε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW, βξίζθεηαη ζε θάζε
νξηζηηθνπνίεζεο ηεο παξνρήο δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €260 εθαη. πξνο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί κεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή
ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ. Όπσο αλέθεξε ην πξαθηνξείν MENA, ε NREA αλακέλεηαη λα ιάβεη εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πέληε επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ θαηαζθεπή ειηαθήο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Zafarana, παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 50 MW, επίζεο κε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €50 εθαη. απφ ηελ KfW.
Οη πέληε φκηινη πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
ειηαθνχ έξγνπ ζηε Zafarana πεξηιακβάλνπλ ηηο Elecnor
(Ηζπαλία), Nari (Κίλα), TCK (Απζηξαιία), Belectric
(Γεξκαλία) θαη Vikram (Ηλδία).
Γηεζλείο φκηινη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο AMOC
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ν ακεξηθαληθφο φκηινο Chevron θαη ν γαιιηθφο
Axens έρνπλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην επελδπηηθφ project αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο νξπθηειαίσλ, θαπζίκσλ θαη ππνπξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα, Alexandria Mineral Oils Company (AMOC).
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία επηθαινχληαη δειψζεηο
ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο εηαηξείαο, νη δχν φκηινη
αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο ζηελ AMOC έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηλίδεηαη εάλ πξφθεηηαη
απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επελδπηέο / θνξείο πινπνίεζεο ηνπ project, ή σο ζχκβνπινη. εκεηψλεηαη φηη ε
AMOC ζθνπεχεη λα αλαβαζκίζεη ην δηπιηζηήξηφ ηεο
ζηελ Αιεμάλδξεηα έσο ην 2023, κε ζηφρν λα απμήζεη ηελ
εηήζηα παξαγσγή ηνπ ζην επίπεδν ησλ 1,2 εθαη. ηφλσλ,
κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο $1,5 δηζ.
Ο ηζπαληθφο φκηινο Gamesa ζα πξνκεζεχζεη 66 ζηαζκνχο Φ/Β γηα έξγν ζην Benban
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ν ηζπαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο Gamesa Electric ππέγξαςε ζχκβαζε γηα λα πξνκεζεχζεη 66 θσηνβνιηατθνχο
ζηαζκνχο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπ λνξβεγηθνχ νκίινπ Scatec Solar, ζηελ πεξηνρή
Benban, πιεζίνλ ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην, πνπ
πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο
εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (“Feedin-Tariff” Program). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Scatec Solar πινπνηεί ηελ θαηαζθεπή έμη
κνλάδσλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 400 MW.
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ΔΜΠΟΡΗΟ
ηνπο 4,4 εθαη. ηφλνπο νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
θαηά ηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2018 αλέξρνληαη ζε 4,4
εθαη. ηφλνπο, έλαληη 4 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε
πεξζηλή πεξίνδν. Καηά ηα ζηνηρεία, απφ ην μεθίλεκα ηνπ
έηνπο έσο ηψξα, ε Αίγππηνο έρεη εμάγεη 1,6 εθαη. ηφλνπο
εζπεξηδνεηδψλ, 759,1 ρηι. ηφλνπο παηαηψλ, 284,8 ρηι.
ηφλνπο θξεκκπδηψλ, 100,9 ρηι. ηφλνπο ζηαθπιηψλ, 68 ρηι.
ηφλνπο ξνδηψλ, 20,7 ρηι. ηφλνπο mango, 15,4 ρηι. ηφλνπο
θαζνιηψλ, 10,8 ρηι. ηφλνπο θξανπιψλ, 14 ρηι. ηφλνπο
ζθφξδνπ θαη 5,3 ρηι. ηφλνπο αγγνπξηψλ.

ηνπο 10,1 εθαη. ηφλνπο νη εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ην
2018
χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ζηε κέρξη ηψξα
δηάξθεηα ηνπ 2018 αλέξρνληαη ζε 10,1 εθαη. ηφλνπο θαη
πξνέξρνληαη απφ ελλέα ρψξεο ηεο Αλαη. Δπξψπεο θαη
ηεο Αζίαο. Καηά ηελ έθζεζε, ν κεγαιχηεξνο παγθνζκίσο
εηζαγσγέαο ζηηεξψλ, ε Αίγππηνο, εηζήγαγε ην 2018 πνζφηεηα πιεζίνλ ησλ 7,1 εθαη. ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ ηε
Ρσζία, ελψ ζηε δεχηεξε ζέζε ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ήηαλ ε Οπθξαλία κε 100 ρηι. ηφλνπο. Όπσο ζεκεηψλεη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε Αίγππηνο παξάγεη πεξίπνπ
3 εθαη. ηφλνπο ζηηαξηνχ εηεζίσο θαη θαηαλαιψλεη κεηαμχ 13 θαη 16 εθαη. ηφλνπο.

Ζ Αίγππηνο επηβεβαηψλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο επξσπατθψλ απηνθηλήησλ
Όπσο επηβεβαηψζεθε απφ ηηο αηγππηηαθέο Αξρέο ζην
πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ πνπ
έιαβε ρψξα ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ζην Κάηξν, απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2019 πξφθεηηαη λα κεδεληζηνχλ νη δαζκνί γηα
ηελ εηζαγσγή απηνθηλήησλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., κε βάζε
ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία χλδεζεο ησλ δχν κεξψλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εηζαγσγέο
νρεκάησλ ζηελ Αίγππην απφ ηελ Δ.Δ., ε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ πξνέβιεπε ηελ
εηήζηα απνθιηκάθσζε ησλ δαζκψλ θαηά 10% απφ ηηο
αξρέο ηνπ έηνπο 2010 θαη ηελ νινζρεξή εμάιεηςή ηνπο
έσο ην 2019, έηνο θαηά ην νπνίν εθπλέεη ε ζρεηηθή
15εηήο κεηαβαηηθή πεξίνδνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
ζπκθσλίαο. Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ, ε Αίγππηνο
είρε επηηχρεη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ εηήζησλ πεξηθνπψλ ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο νρεκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.,
ζε κία πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο.

Αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζηηο ρψξεο ηεο
ιεθάλεο ηνπ Νείινπ ην 2017
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS), νη εμαγσγέο
πξνο ηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ (νπδάλ, Αηζηνπία, Οπγθάληα, Κνλγθφ, Κέλπα, Σαλδαλία, Ρνπάληα,
Μπνπξνχληη θαη Δξπζξαία) ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 απμήζεθαλ θαηά 72%, αλεξρφκελεο ζε EGP19,9 δηζ. (πεξίπνπ
$1,11 δηζ. κε ζεκεξηλέο ηζνηηκίεο), έλαληη EGP11,6 δηζ.
ην 2016. Αληίζηνηρα, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο απφ ηηο ελ
ιφγσ ρψξεο αλήιζαλ ζε EGP6,8 δηζ. (πεξίπνπ $381 εθαη. κε ζεκεξηλέο ηζνηηκίεο) ην 2017, έλαληη EGP3,9 δηζ.
ην 2016 (αχμεζε πεξίπνπ 74%). Ο κεγαιχηεξνο απνδέθηεο αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ην 2017, κεηαμχ ησλ ρσξψλ
ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ, ππήξμε ην νπδάλ πνπ απνξξφθεζε αηγππηηαθά πξντφληα ζπλνιηθήο αμίαο EGP8,1 δηζ.,
θπξίσο πιαζηηθά, ζίδεξν / ράιπβα θαη δάραξε. Αληίζηνηρα, ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Αηγχπηνπ ην 2017,
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ, ππήξμε ε
Κέλπα, πνπ εμήγε πξντφληα ζπλνιηθήο αμίαο EGP4,7 δηζ.
ζηελ Αίγππην, θπξίσο θαθέ, ηζάη θαη κπαραξηθά.

Πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ν εγρψξηνο θιάδνο βάκβαθνο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν αηγππηηαθφο θιάδνο βακβαθνθαιιηέξγεηαο αληηκεησπίδεη έληνλα πξνβιήκαηα θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (2018-2019), ηα νπνία νθείινληαη ζηελ
πηψζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλάισζεο βάκβαθνο απφ ηα εγρψξηα θισζηήξηα, θαζψο επίζεο ζηελ εμάξηεζε απφ ην
εηζαγφκελν βακβάθη, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε πηψζε
ηεο δηεζλνχο δήηεζεο γηα ην πξντφλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε παξαγσγή
βάκβαθνο ζηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν αλήιζε
ζε 2,4 εθαη. θαληάξηα, έλαληη 1,4 εθαη. θαληαξηψλ πέξζη.
Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν ζε 336.000 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), έλαληη 216.000 feddans ζηελ αληίζηνηρε πεξζηλή
πεξίνδν. Χο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, νη
εγρψξηεο ηηκέο ηνπ βάκβαθνο πξφθεηηαη ζχκθσλα κε
θιαδηθέο εθηηκήζεηο λα θαηαγξάςνπλ πηψζε ζηα επίπεδα
ησλ EGP2.450 αλά θαληάξη, έλαληη EGP2.700 αλά θαληάξη ζηηο αξρέο ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ.

Δμνξζνινγηζκφο ηνπ αηγππηηαθνχ ζπζηήκαηνο θαξηψλ ζίηηζεο
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν Τπνπξγφο
Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy αλαθνίλσζε ζηελ επηηξνπή νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ φηη
ην θξάηνο έρεη αλαθαιέζεη πεξίπνπ 1 εθαη. θάξηεο ζίηηζεο Αηγππηίσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη θξίζεθαλ σο επθαηάζηαηνη (ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε φηη νη ελ ιφγσ ήηαλ
ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη δνχζαλ ζε πνιπηειείο νηθηζκνχο). Ο θ. Meselhy αλέθεξε φηη ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έρνπλ επηζεσξήζεη κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 55
εθαη. θάξηεο ζίηηζεο, ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ θαηαρξήζεσλ ζην ζχζηεκα, κε
ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε θξαηηθψλ θνλδπιίσλ.
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ηα $3,95 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ
ηνλ Αχγνπζην
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απμήζεθε θαηά 8% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αχγνπζην ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελν ζε
$3,95 δηζ., έλαληη $3,66 δηζ. ηνλ Αχγνπζην 2017. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο, ην χςνο ηνπ
αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο είρε αλέιζεη ζε $4,1
δηζ., απμεκέλν θαηά 8,4% έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ 2017 (ζηα
$3,79 δηζ.). Καηά ηελ CAPMAS, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ
εμαγσγψλ κεηψζεθε θαηά 12,2% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αχγνπζην 2018 ζηα $1,98 δηζ. (έλαληη $2,26 δηζ. ηνλ Αχγνπζην 2017), κε κεηψζεηο ζηηο εμαγσγέο εηνίκσλ ελδπκάησλ (-19,3%), πιαζηηθψλ ζε αξρηθέο κνξθέο (-22,6%),
δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο (-5,6%) θαη ραιηψλ
(-20,1%) θαη κε απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ
πεηξειαίνπ (+22,5%), ιηπαζκάησλ (+19,3%), πξντφλησλ
πεηξειαίνπ (+86,2%) θαη ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ
(+29,2%). Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά
0,3% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αχγνπζην 2018 ζηα $5,94 δηζ.,
κε απμήζεηο ζηηο εηζαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ
(+83,7%), ζηδήξνπ / ράιπβα (+0,3%), νρεκάησλ
(+29,2%) θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (+2,6%).
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ζέζπηζε ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο βνξεηναθξηθαληθήο ρψξαο θαη ησλ κειψλ ηεο Δπξαζηαηηθήο
Οηθνλνκηθήο Έλσζεο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηε Ρσζία, ηε Λεπθνξσζία, ην Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ θαη ην
Σαηδηθηζηάλ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ε νκφινγφο ηνπ απφ πιεπξάο Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο, θα Nikishina, ζπκθψλεζαλ κάιηζηα ν
πξψηνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κάηξν, ζηα κέζα ηνπ πξνζερνχο Ηαλνπαξίνπ, ελψ
πξνγξακκαηίδεηαη επίζεο ε δηνξγάλσζε κηθηνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2019.
ηφρν ησλ δχν πιεπξψλ απνηειεί ε νινθιήξσζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ εληφο ηνπ 2019.

Ζ Αίγππηνο αγνξάδεη 240.000 ηφλνπο ακεξηθαληθνχ,
ξσζηθνχ θαη ξνπκαληθνχ ζίηνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 22/11
ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) αγφξαζε, ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, ζπλνιηθή πνζφηεηα 240.000 ηφλσλ ζηηαξηνχ πξνο παξάδνζε
κεηαμχ 10 θαη 20 Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ GASC πξνκεζεχηεθε 120.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ απφ ηηο ΖΠΑ (απφ φπνπ
πξνήιζε θαη ε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, χςνπο $221
Καηαβνιή νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ αλά ηφλν, απφ ηνλ φκηιν Cargill), θαζψο θαη απφ 60.000
απφ ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ
ηφλνπο, απφ πξνκεζεπηέο ζηε Ρσζία θαη ηε Ρνπκαλία.
Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξφζθαηα απνπιήξσ- ηα $1,176 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ
ζε εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο πνπ νθείινληαλ πξνο Αηγχπηη- ην ελλεάκελν 2018
νπο εμαγσγείο, ηεο ηάμεσο ησλ EGP504 εθαη., αλεβάδν- χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέληαο ην ζπλνιηθφ πνζφλ ησλ θαηαβιεζεηζψλ θαηά ηνπο ζκνπ εμαγσγέσλ εηνίκνπ ελδχκαηνο, νη εμαγσγέο ηνπ
ηειεπηαίνπο κήλεο επηδνηήζεσλ ζε EGP1,2 δηζ., κέζσ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεάκελνπ ηξέρνληνο
εηδηθνχ θξαηηθνχ ηακείνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην έηνπο αλήιζαλ ζε $1,176 δηζ., έλαληη $1,075 δηζ. θαηά
ζθνπφ απηφ. εκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα νη νξγαλψζεηο ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε 9,4%). χκθσησλ Αηγππηίσλ εμαγσγέσλ πίεζαλ κε εληαηηθνχο ξπζκνχο λα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ
ηελ θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαβάιεη επί κα- πξνο ηηο ΖΠΑ -πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα
θξφλ - εδψ θαη πεξίπνπ δηεηία- νθεηιφκελεο πξνο απηνχο αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά 9% θαη αλήιεμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, εθηηκψκελνπ χςνπο κεηαμχ ζαλ ζε $585 εθαη. ην πξψην ελλεάκελν 2018. Αληίζηνηρα, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 12% θαη
EGP9 θαη EGP12 δηζ.
έθζαζαλ ηα $398 εθαη. Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάΜε πεηξειατθέο εμαγσγέο χςνπο $1,99 δηζ. ηνλ Ο- ησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο αλήιζαλ ην ελλεάκελν 2018 ζε
θηψβξην αλαθέξεη ν GOEIC
$45 εθαη., κεησκέλεο έλαληη εμαγσγψλ $58 εθαη. θαηά
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο 19/11 ν αηγπ- ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Απφ απφςεσο ρσξψλπηηαθφο Οξγαληζκφο Διέγρνπ Δμαγσγψλ & Δηζαγσγψλ απνδεθηψλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ελδπκάησλ, ηα πξσ(GOEIC), ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ κε πεηξειατθψλ εμα- ηεία θαηείραλ νη ΖΠΑ πνπ απνξξφθεζαλ, φπσο πξναλαγσγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο θέξζεθε, αηγππηηαθά έηνηκα ελδχκαηα αμίαο $585 εθαη.,
αλήιζε ζε $1,99 δηζ., ειαθξφηαηα απμεκέλε έλαληη εμα- αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Ηζπαλία ($106 εθαη.), ηελ
γσγψλ χςνπο $1,945 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2017. Όπσο ζε- Σνπξθία ($105 εθαη.), ηε Βξεηαλία ($80,1 εθαη.), ηε Γεξκείσζε ν GOEIC, ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ καλία ($70 εθαη.), ηελ Ηηαιία ($53 εθαη.) θαη ηε Γαιιία
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (εθηφο πεηξειαηνεηδψλ) αλήιζε ($38,1 εθαη.).
ηνλ Οθηψβξην 2018 ζε $1,653 δηζ., ελψ ε αμία ησλ ινηπψλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε $335 εθαη.
Ζ Αίγππηνο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εμαγσγέο θξνχησλ & ιαραληθψλ ζηελ Κίλα
Δθθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλία ειεπζέ- χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Δπξαζηαηηθήο Οη- νπ, ε Αίγππηνο αλακέλεηαη ζχληνκα λα μεθηλήζεη λα
θνλνκηθήο Έλσζεο
πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ννεκβξί- ηελ θηλεδηθή αγνξά, θαηφπηλ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξνπ, ε Αίγππηνο ππέγξαςε πξφζθαηα κε ηελ Δπξαζηαηηθή γαζίαο πνπ ππέγξαςε ε αξκφδηα Τθππνπξγφο Γεσξγίαο
Οηθνλνκηθή Έλσζε θείκελν ην νπνίν ζέηεη ην πιαίζην θα Mehrez κε ηηο θηλεδηθέο ηεισλεηαθέο Αξρέο. Καηά ηα
πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε
δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ κλεκφλην αλνίγεη ην δξφκν
γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο δαραξφηεπηισλ, ρνπξκά-
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δσλ, mango, ζηαθπιηψλ, θξανπιψλ, ξνδηψλ, θξεκκπδηψλ, παηαηψλ, αιιά θαη κειηνχ πξνο ηελ Κίλα. Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηφπηλ πξφζθαηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηηο αξκφδηεο ηαπσληθέο
Αξρέο επί ησλ πξνηχπσλ αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ, ε
Αίγππηνο αλακέλεηαη ζχληνκα λα μεθηλήζεη εμαγσγέο
θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνο ηελ Ηαπσλία, ελψ αλάινγεο
ζπκθσλίεο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγψλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε
κε ηηο Σατιάλδε, ηγθαπνχξε, Μαιαηζία θαη Υνλγθ
Κνλγθ.
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πινπνηεί εθζηξαηεία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο, κε έκθαζε ζηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο.
Άλνδν 30% παξνπζηάδνπλ νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ
ζηελ Αίγππην ην 10κελν 2018
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο
Ννεκβξίνπ, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ δεθάκελνπ ηξέρνληνο έηνπο παξνπζίαζαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 30% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο
πεξηφδνπ πέξζη, κε ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεζέλησλ νρεκάησλ λα θζάλεη ηηο 150.000. Οη πσιήζεηο απηνθηλήησλ
πνπ ζπλαξκνινγήζεθαλ ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ θαηά
18,5% ζε 71,5 ρηι., ελψ εθείλεο εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 62,3% ζε 78,4 ρηι. Απφ ηηο επηκέξνπο κάξθεο, εγεηηθά κεξίδηα επί ησλ πσιήζεσλ ζηελ
αηγππηηαθή αγνξά ην δεθάκελν 2018 είραλ νη Chevrolet
(21,8%), Hyundai (17,6%), Renault (8%), Kia (58%) θαη
Opel (2,7%).
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
Σν αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην εγθξίλεη ηε ζπκθσλία γηα
ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 11/11
ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηε ζπκθσλία πνπ
ππέγξαςαλ ηνλ πεξαζκέλν Μάην νη θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη Ρσζίαο, γηα ηε δεκηνπξγία ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη,
εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο $7 δηζ. Ζ ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 5,25
εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ε νπνία ζα δηαηίζεηαη ζηνπο επελδπηέο κε θαζεζηψο επηθαξπίαο. Σα έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν Russian
Direct Investment Fund (RDIF), θαζψο θαη απφ αηγππηηαθνχο ηξαπεδηθνχο νκίινπο. Ζ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ζα ιάβεη ρψξα ζε ηξεηο θάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ην 2031, νπφηε θαη ζα μεθηλήζεη ε
ιεηηνπξγία ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθεί, πξνζθέξνληαο πεξίπνπ 35.000 ζέζεηο
άκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο.
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Ζ αηγππηηαθή βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά
32% ην 1ν ηξίκελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ε αμία
ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ) απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018 θαηά 32% έλαληη
ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2017, αλεξρφκελε ζε
EGP168,5 δηζ., έλαληη EGP127,7 δηζ., αληίζηνηρα. Καηά
ηελ CAPMAS, ηα ηξφθηκα θάιπςαλ ην 23% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αθνινπζνχκελα
απφ ηα ραιπβνπξγηθά πξντφληα κε 19,2%.
Ζ ξσζηθή κεηαιινπξγία Metprom πξνηίζεηαη λα επελδχζεη ζηελ Αίγππην
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην
πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar ζηε Ρσζία ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν ξσζηθφο κεηαιινπξγηθφο φκηινο Metprom εθδήισζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα επελδχζεη θεθάιαηα χςνπο
€210 εθαη. ζε δχν βηνκεραληθά έξγα ζηελ Αίγππην. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε Metprom πξνηίζεηαη λα επελδχζεη θεθάιαηα €60 εθαη. γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζπξκάησλ,
εηήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 150 ρηι. ηφλσλ, ζηε
ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ. Ο
φκηινο Metprom πξνηίζεηαη επίζεο λα επελδχζεη θεθάιαηα €150 εθαη. πξνο αλαθαίληζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ
βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ζηδήξνπ &
ράιπβα ζηελ πεξηνρή Helwan λνηίσο ηνπ Καΐξνπ, κε
ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο ζηνπο 500 ρηι. ηφλνπο.
Σξεηο λέεο ζπκθσλίεο γηα βηνκεραληθέο επελδχζεηο
ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην ηέινο
Ννεκβξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο
Γηψξπγαο νπέδ λαχαξρνο ε.α. θ. Mamish ππέγξαςε
ηξεηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε βηνκεραληθψλ θαη
ιηκεληθψλ επελδπηηθψλ projects εληφο ηεο Εψλεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ππεγξάθε ζχκβαζε κε ηνλ ηλδηθψλ ζπκθεξφλησλ φκηιν ρεκηθψλ πξντφλησλ TCI Sanmar γηα ηελ
θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ θαηεξγαζίαο άιαηνο, θαζψο
επίζεο θαη ζπκβάζεηο κε ηνπο νκίινπο Life Petroleum γηα
ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνχ θαηεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ,
θαη Sesco Trans κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ
ζηαζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη.
Ζ Αίγππηνο ζε ζπλνκηιίεο κε κεγάιν ηαπσληθφ φκηιν
θαιιπληηθψλ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ηεο Αηγχπηνπ θ. Nassar βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ κεγάινπ ηαπσληθνχ νκίινπ παξαγσγήο θαιιπληηθψλ θαη
εηδψλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο SARAYA, κε αληηθείκελν
ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ δεπηέξνπ ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη σο άλσ ηαπσληθφο φκηινο βξίζθεηαη
ζε θάζε θαηαζθεπήο θαη αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Αίγππην, ππφ ηε κνξθή ηξηψλ εξγνζηαζίσλ εληφο βηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο επηθάλεηαο
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20.000 ηεηξ. κέηξσλ ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna, επελδπηηθήο αμίαο $10 εθαη. Ζ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ
ζρεηηθνχ επελδπηηθνχ έξγνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ελψ
φηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ, ην ελ ιφγσ βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειεί απφ ηα κεγαιχηεξα ηνπ
είδνπο ζηνλ θιάδν θαιιπληηθψλ, ζηνλ επξχηεξν ρψξν
ηεο Μ. Αλαηνιήο.
15ν Γηεζλέο Αξαβηθφ πλέδξην νξπθηψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ
ην δηάζηεκα 26-28 Ννεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν
ην 15ν δηεζλέο αξαβηθφ ζπλέδξην νξπθηψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ηηο εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ εγθαηλίαζε ν
Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο επηζθέθζεθε ηα εζληθά πεξίπηεξα ησλ ρσξψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε παξάιιεια
κε ην ζπλέδξην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ
Μαξφθνπ, ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ ΖΑΔ. Σνπ ελ ιφγσ
ζπλεδξίνπ πξνήδξεπζε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ πξνεδξία απφ ην
ανπδάξαβα Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο & Οξπθηψλ Πφξσλ, θ. Al-Faleh. χκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla,
εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο δηεηίαο πξφθεηηαη λα
ππάξμνπλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ νξπθηψλ ηφζν ζηελ Αίγππην,
φζν θαη ζηηο ππφινηπεο αξαβηθέο ρψξεο. Καηά ηνλ θ. ElMolla, ζα απαηηεζεί ζηελή ζπλεξγαζία ησλ αξαβηθψλ
ρσξψλ, κε ράξαμε καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ εμνξχμεσλ θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξαίαο εμφξπμεο
θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. Ο Αηγχπηηνο
Τπνπξγφο δήισζε εμάιινπ φηη πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο
απνηειεί ε αχμεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ εμνξχμεσλ, ψζηε λα θζάζεη ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο ην
2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, έλαληη ηξέρνληνο πνζνζηνχ
0,5%.
Ζ Αίγππηνο νξίδεη 200 εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ
έξγνπ θαηαζθεπήο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε
αηγππηηαθή Αξρή Ππξεληθψλ Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ
(NPAA) δηφξηζε 200 εγρψξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχνπλ επίζεκα ην κεγάιν
ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom κε εμνπιηζκφ, πιηθά θαη
εμαξηήκαηα, ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ππξεληθή ελέξγεηα, ζηελ
πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα δνκηθψλ πιηθψλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,
θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ
ζπλνιηθήο αμίαο €800 εθαη. απφ εγρψξηνπο νκίινπο.
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ
ε $6 δηζ. εθηηκψληαη ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ
θαηά ην 2018
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish ζηα
κέζα Ννεκβξίνπ, ηα θεηηλά έζνδα απφ ηε Γηψξπγα εθηηκάηαη φηη απμήζεθαλ ζην επίπεδν ησλ $6 δηζ., έλαληη
εζφδσλ $5,3 δηζ. ην 2017. Καηά ηνλ θ. Mamish, νη δηεζλείο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δείρλνπλ ζαθή πξνηίκεζε
ζηε Γηψξπγα νπέδ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηε
ζαιάζζηα απφζηαζε πνπ δηαλχνπλ ηα εκπνξηθά πινία
ηνπο κεηαμχ Αζίαο θαη Δπξψπεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία απμάλνληαη νη δηεζλείο
ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη, ζπλεπψο, ηα κεηαθνξηθά θφζηε.
ε $4,8 δηζ. ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ θαηά ην
δεθάκελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο
Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, λαπάξρνπ ε.α. θ. Mamish,
ηα ζσξεπηηθά έζνδα απφ ηε Γηψξπγα θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ δεθάκελνπ ηνπ 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα ζην επίπεδν ησλ $4,8 δηζ., έλαληη $4,3 δηζ. θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ απνδφζεθε απφ ηνλ θ. Mamish ζηα νινθιεξσζέληα ην 2015
έξγα επέθηαζεο θαη δηαπιάηπλζεο ηεο Γηψξπγαο, ηα νπνία έρνπλ επηθέξεη ηε κείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δηέιεπζεο απφ 22 ζε 11 ψξεο. Καηά ηνλ θ. Mamish, ε Γηψξπγα νπέδ απνηειεί ηνλ ηαρχηεξν ζαιάζζην δξφκν πνπ
ζπλδέεη ηελ Αζία κε ηελ Δπξψπε, κε πεξίπνπ 12% ηνπ
ζπλφινπ ησλ πινίσλ θαη 20% ησλ πινίσλ κεηαθνξάο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ θηλνχληαη παγθνζκίσο, δηέξρνληαη απφ ηε Γηψξπγα. Ο θ. Mamish ππνγξάκκηζε εμάιινπ φηη ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο έρεη κεηψζεη ηα ηέιε
γηα ηα πινία πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ιηκάληα ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ νπέδ, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη πξφζζεηεο δηεζλείο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα δξνκνινγνχλ
ηα πινία ηνπο κέζσ ηεο Γηψξπγαο. Σέινο, ν επηθεθαιήο
ηεο Αξρήο ηεο Γηψξπγαο νπέδ επηζήκαλε φηη ην Γεθέκβξην αλακέλεηαη λα εγθαηληαζηνχλ δχν λέεο ζήξαγγεο
ππνζαιάζζηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ, ζην Πνξη αΐλη θαη
ζηελ Ηζκαειία, ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019 ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ε λέα βηνκεραληθή
δψλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη.
Κνηλνπξαμία ππφ ηνλ φκηιν VINCI ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηε γξακκή 3 ηνπ κεηξφ
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, γαιιηθή θνηλνπξαμία ππφ ην κεγάιν θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν
VINCI ππέβαιε επίζεκα πξνζθνξά ζε δηαγσληζκφ γηα
αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ ηξίηνπ ηκήκαηνο ηεο
ηέηαξηεο θάζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, πνπ
πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηε ζπλνηθία ηεο Ζιηνχπνιεο κε
ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο πφιεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ,
κήθνπο 6,65 ρικ., εθηηκάηαη πσο ζα θνζηίζεη €300 εθαη.
θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί -φπσο θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο
νιφθιεξεο ηεο ηξίηεο γξακκήο- απφ γαιιηθφ δάλεην.
χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή εξάγγσλ
(ΝΑΣ), επηδίσμε ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ εληφο πεξηφδνπ ηξηεηίαο, αληί πεληαεηίαο φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί.
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Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε απφθαζε επί ηεο
πξνζθνξάο ηεο θνηλνπξαμίαο ππφ ηελ VINCI αλακέλεηαη
λα ιεθζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2018. εκεηψλεηαη φηη ε ηξίηε γξακκή ηνπ κεηξφ Καΐξνπ ιεηηνπξγεί κεξηθψο απφ ην
2012 θαη αθνχ νινθιεξσζεί ζα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή
Imbaba ηεο Γθίδαο κε ην αεξνδξφκην. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ ππνινγίδεηαη ζε $6,5 δηζ. θαη ε νινθιήξσζή ηεο ζα απμήζεη
ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ 2,5 εθαη. ζε 4,5 εθαη. επηβάηεο, εκεξεζίσο.
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αθνινπζνχκελε απφ ηε Βξεηαλία θαη ηελ Οπθξαλία.
Δηδήζεηο απφ ηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζηηθφ θιάδν
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν
βξεηαλν-γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ δηεζλήο ηνπξηζηηθφο
φκηινο TUI πξφθεηηαη λα πξνζζέζεη ζην δπλακηθφ ηνπ
δχν λέα κεγάια ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Αίγππην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Marsa Alam θαη
Hurghada. Ζ πξνζζήθε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηε Marsa
Alam αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην Φεβξνπάξην
2019, ελψ εθείλνπ ζηε Hurghada ην θαινθαίξη ηνπ 2019.
Σα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα δελ αλέθεξαλ αθξηβέο κέγεζνο ησλ ζπγθξνηεκάησλ ή θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο, δηεπθξίληζαλ σζηφζν φηη απηά εληάζζνληαη ζην πιαίζην
πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο θαη πξνζζήθεο 15 λέσλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ πξνζερνχο έηνπο απφ
ηνλ φκηιν TUI ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο &
Β. Αθξηθήο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο TUI μεθηλά ήδε
πηήζεηο charter απφ ην Birmingham πξνο ηνπο δχν σο
άλσ αηγππηηαθνχο πξννξηζκνχο, ζην πιαίζην ησλ παθέησλ δηαθνπψλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
ηνπ 2019.
Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, κε βάζε
ζηνηρεία ηνπ νπθξαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ε Αίγππηνο απνηειεί πιένλ έλαλ εθ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πξννξηζκψλ γηα ηνπο Οπθξαλνχο ηνπξίζηεο,
παξνπζηάδνληαο άλνδν ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ απφ
ηελ Οπθξαλία θαηά 43,7% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. Καηά ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ε Οπθξαλία απνηέιεζε ην 2017 ηε δεχηεξε
ζεκαληηθφηεξε ρψξα πξνέιεπζεο εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ Αίγππην, κεηά ηε Γεξκαλία.

Πξννπηηθέο νδηθήο ζχλδεζεο Αηγχπηνπ – . Αξαβίαο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ζηνλ απφερν ηεο δηήκεξεο επίζθεςεο ηνπ ανπδάξαβα δηαδφρνπ πξίγθηπα Bin Salman ζην Κάηξν, ε . Αξαβία εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα θαηαζθεπάζεη απηνθηλεηφδξνκν θαη γέθπξα, ζπλνιηθνχ κήθνπο κεηαμχ 7 θαη 9
ρικ., πνπ ζα ηε ζπλδένπλ κε ηελ Αίγππην. Σελ εμέηαζε
απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ησλ σο άλσ κεγάισλ
έξγσλ θέξεηαη λα αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ
ηνπ Βαζηιείνπ, θ. Al-Amoudi. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε
κειεηψκελε γέθπξα πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηε ζανπδαξαβηθή πφιε Tabuk, πιεζίνλ ησλ αθηψλ ηεο Δξπζξάο
Θάιαζζαο, κε ηελ αηγππηηαθή ρεξζφλεζν ηνπ ηλά, ελψ
ν απηνθηλεηφδξνκνο ζα πεξλά απφ ην κεγάιν αηγππηηαθφ
ζέξεηξν –ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηνπο ανπδάξαβεοηνπ Sharm El-Sheikh. Καηά ηνλ θ. Al-Amoudi, θαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ε θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο θαη ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ εθηηκάηαη
πσο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 8 έηε, ελψ ην αλακελφκελν
ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο αλέξρεηαη ζε κεηαμχ $4
θαη $5 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ έξγν είρε γηα
πξψηε θνξά πξνηαζεί απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο, θαΟΤΓΑΝ
ηά ηελ επίζθεςε ηνπ ανπδάξαβα κνλάξρε βαζηιηά Salman ζην Κάηξν, ηνλ Απξίιην 2016, ιακβάλνληαο ηελ Δθηηκήζεηο αλαιπηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
ζνπδαληθνχ πξνυπνινγηζκνχ
έγθξηζε ηνπ Αηγχπηηνπ πξνέδξνπ θ. Al Sisi.
χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζνπδαληθή νηθνλνκία, νη
ΣΟΤΡΗΜΟ
Άλνδνο ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ν
θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζρεηίδν40% ην 9κελν 2018
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ θαο Al ληαη ηφζν κε ηελ ειιηπή εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφ-Mashat ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, ν αξηζκφο ησλ μέλσλ ηνπ- ξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε
ξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην ζηε δηάξθεηα εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, φζν θαη κε ηνλ πξνβιεκαηηθφ
ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ ηνπ 2018 παξνπζίαζε άλνδν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάηεο ηάμεσο ηνπ 40% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο ησλ, κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
πεξηφδνπ. Όπσο αλέθεξε ε θα Al-Mashat, νη αξηζκνί θαη κε ηα πςειφηαηα επίπεδα δηαθζνξάο. Καηά ηνπο αησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ζχληνκα πξφθεηηαη λα ε- λαιπηέο, ν ηξέρσλ θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έρεη επεπαλέιζνπλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010, ιίγν πάλσ απφ ηα 14 ξεάζεη ζεκαληηθά αξλεηηθά ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ αγνεθαη. εκεηψλεηαη φηη ην 2017 ηελ Αίγππην είραλ επη- ξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ επίζθεθζεί 8,3 εθαη. μέλνη ηνπξίζηεο. Ζ Τπνπξγφο ηφληζε ηεπμε ρακειφηεξσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ.
φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πινπνηεί πξφγξακκα εθζηξαηείαο κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηνπ εηζεξρφκελνπ Μείσζε ησλ πνζνηήησλ επηδνηνχκελνπ αιεπξηνχ
ηνπξηζηηθνχ κίγκαηνο, ζηνρεχνληαο ζε πεξηζζφηεξνπο ζηελ πεξηθέξεηα Υαξηνχκ
ηαμηδηψηεο απφ ηελ Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Ζ θα Όπσο αλέθεξε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ΤAl-Mashat επηζήκαλε εμάιινπ ηε κεηαβνιή πνπ έρεη πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, ζε κία θίλεζε πνπ
ζεκεησζεί ζην εηζεξρφκελν ηνπξηζηηθφ κίγκα απφ ηελ θαηέπιεμε ηνπο εγρψξηνπο αιεπξφκπινπο θαη ηηο αιεπεπνρή πξηλ ην 2011 έσο ζήκεξα, αλαθέξνληαο φηη πξηλ ξνβηνκεραλίεο, πξνρψξεζε ζε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ
ην 2011 ν θχξηνο φγθνο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ πνζνηήησλ επηδνηνχκελνπ αιεπξηνχ ζηελ πεξηθέξεηα
πξνεξρφηαλ απφ ηε Ρσζία, ελψ αθνινπζνχζαλ σο ρψξεο ηνπ Υαξηνχκ. Σαπηφρξνλα, ην Τπνπξγείν απνθάζηζε φηη
πξνέιεπζεο ε Βξεηαλία θαη ε Γεξκαλία, ελψ ζήκεξα ην θξάηνο ζα παξάγεη αιεχξη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο,
κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πξνζθνξάο ηνπ πξντφκεγαιχηεξε ρψξα πξνέιεπζεο είλαη ε Γεξκαλία,
ληνο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο επηκέξνπο
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ζνπδαληθέο επαξρίεο. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ
νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, νη σο άλσ απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζπληζηνχλ βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ
αιεπξηνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνζερνχο έηνπο.
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Πξνζπάζεηεο γηα ειάθξπλζε ηνπ ζνπδαληθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο
χκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θπβέξλεζε
ηνπ νπδάλ αλαθνίλσζε πξφζθαηα πσο βξίζθεηαη ζε ζπλελλνήζεηο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ ειάθξπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο (ζην επίπεδν
ησλ $47,1 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2017), δηεπθξηλίδνληαο φηη
έρεη δεηήζεη ηελ πξνο ηνχην ζπλδξνκή ηφζν ηνπ ΓΝΣ
φζν θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Καηά ηελ νπηηθή ηεο
ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, ε ρψξα έρεη εθπιεξψζεη ηα
«ηερληθά πξναπαηηνχκελα» πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο ηεο, ηα νπνία ζπλίζηαληαη
αθ’ ελφο ζηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
θαη αθ’ εηέξνπ ζηε ζπκβνιή πξνο επίηεπμε εηξήλεπζεο
ζην Νφηην νπδάλ.

Νέα αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ θαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζην νπδάλ
χκθσλα κε ηνπηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 5/11
ε ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ πξνο ηε ζνπδαληθή ιίξα ζηελ
παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο αλήιζε
ζηηο 58 ιίξεο αλά δνιιάξην, πνπ απνηειεί ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ην ακεξηθαληθφ λφκηζκα. χκθσλα κε ηνλ
νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ Οθηψβξην ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο ρψξαο ζχζηεζε εηδηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ ηξαπεδίηεο θαη εθπξνζψπνπο γξαθείσλ ζπλαιιάγκαηνο, κε
ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε (θπκαίλεηαη ζηηο 47 ιίξεο αλά δνιιάξην θαηά
ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν). Παξάγνληεο ηεο αγνξάο απνδίδνπλ ηελ πξφζθαηε πεξαηηέξσ αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ
ζε ζρέζε κε ηε ζνπδαληθή ιίξα ζηελ έιιεηςε ξεπζηφηεΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ
ηαο απφ πιεπξάο εγρψξησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ζηελ
πξφζθαηε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα άξεη ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη ζην νπδάλ απμεκέλε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΗΡΟΤ
δήηεζε γηα ζπλάιιαγκα.
Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο
Όζνλ αθνξά ην ζπλερηδφκελν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζνπδαληθέο ηξάπεδεο, ν ηνπηθφο
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη απφ ηνχδε ε Κεληξηθή
e-mail: info@greekchambercairo.com,
Σξάπεδα ηνπ νπδάλ ζα αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ
admin@greekchambercairo.com
απηφκαησλ κεραλεκάησλ αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ)
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
website:
εθείλσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο ζε πνζνζηφ 85% ηνπ δηθηχνπ ηνπο, έσο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝφηνπ ηα πξνβιήκαηα απηά απνθαηαζηαζνχλ, φπσο ζπκΓΡΔΗΑ
θσλήζεθε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ κεηαμχ ηεο ζνπδαληθήο
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο
θπβέξλεζεο θαη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
εκεηψλεηαη φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ην νπδάλ αληηTει : 00203-4868583, Φαμ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net
κεησπίδεη ζνβαξφηαηε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα αξθεηέο ηξάπεδεο λα αξλνχληαη λα θαηαβάιινπλ κεηξεηά ζηνπο πειάηεο ηνπο, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαβεβαηψζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ νπδάλ φηη ηα
επίπεδα ξεπζηφηεηαο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά. εκεηψλεηαη φηη, λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ νπδάλ επέβαιε θεθαιαηαθνχο πεξηνξηζκνχο, ζπληζηάκελνπο
ηφζν ζε απαγφξεπζε θαηαζέζεσλ δνιιαξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπίζεκε αγνξά, φζν θαη ζε πεξηνξηζκνχο ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο.
Σέινο, φπσο θαηέγξαςε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ νπδάλ δεκνζίεπζε θαηάινγν 53 κεγάισλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζην εμήο ζα απαγνξεχεηαη λα ζπλαιιάζζνληαη κέζσ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη παξέβεζαλ ηε λνκνζεζία πνπ ππνρξεψλεη ηνπο εμαγσγείο λα εκβάδνπλ ηα έζνδά ηνπο ζε
ζπλάιιαγκα ζε ζνπδαληθέο ηξάπεδεο. εκεηψλεηαη φηη
πξν δεθάκελνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είρε νκνίσο απαγνξεχζεη ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζε 130 εηαηξείεο πνπ
απαζρνινχληαη κε ην δηεζλέο εκπφξην.
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Organizers:

Egypt Defence Expo – EDEX 2018
3-5/12/2018
+(971)- 4-4356101
Mobile: +(971)- 55-314 3339, +(971)- 52-657 9857
https://www.egyptdefenceexpo.com, thomas.gaunt@clarionevents.com , ahmed.jarakji@clarionevents.com
Clarion Events

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Event:

Apex & Bake Tec Africa 2018 Exhibition

Duration:

8-10/12/2018

Tel.:

+(202) 3761-2758 – 3335-7494

Fax :

+(202) 3761-7898

Organizer :

Middle East Trade Fairs

Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center
(Halls 1, 2 & 3)

Event:

Food Africa 2018 Exhibition

Duration:
Tel.:
Fax:

8-10/12/2018
+(202) 2524-5187/88, +(9615)-959111, ext. 118
+(202) 2524-5199

Website, e-mail:

http://www.foodafrica-expo.com, dalia.kabeel@konzeptegypt.com, ghassan.nawfal@ifpexpo.com

Organizer:

IFP Egypt Co., Konzept Exhibitions & Event Management

Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center
(Halls 4 & 5)

Event:

AutoTech Exhibition

Duration:

14-16/12/2018
+(202) 2273-2237, 2753-8401, +(20) 100 0473 839
(Mostapha Khalil, Exhibition Director Informa)
F: +(202) 2273-2055, 2753-8323

Event:
Duration:
Tel.:
Website, e-mail:

Tel. & Fax:
Website, e-mail:

https://www.autotechegypt.com/en/home.html, info@autotechegypt.com, mostapha.khalil@informa.com

Organizer:

Art Line Co., Informa Co.

Location:

Cairo International Convention & Exhibition Center
(Halls 4 & 5)

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/811
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υναλλαγματική ισοτιμία
Φρηματιστήριο Αιγύπτου
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Νοζμβριοσ 2018: Κεντρικόσ δείκτησ EGX30 Χρηματιςτηρίου
Αιγφπτου
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