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ΤΠΟΘΔΔΩΝ

ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ

Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, επηακήλνπ 2018 (ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ)
χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
(ΔΛ.ΣΑΣ.) ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην θαηά ην επηάκελν Ηαλ.-Ηνπι. 2018 αλήιζε ζε €650,5 εθαη., απμεκέλε θαηά 57,5% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, φηαλ
είρε αλέιζεη ζε €413,04 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επηακήλνπ 2018 εκθαλίζηεθε αλψηεξε αθφκε θαη ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ επηπέδσλ ηνπ
επηακήλνπ 2015 (ζηα €616,79 εθαη. ηφηε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα €331,74 εθαη., απμεκέλεο θαηά 4,9% έλαληη ηνπ
επηακήλνπ 2017, φηαλ είραλ αλέιζεη ζε €316,18 εθαη. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηακήλνπ 2018, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 9ε κεηαμχ ησλ
θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, απνξξνθψληαο πνζνζηφ
3,4% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη
22ε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1% επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.
Σν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην επηάκελν 2018 πνπ έθηαζε ηα €318,76 εθαη.
παξνπζίαζε πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, απμεκέλν θαηά 229,1% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €96,86 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν,
ν δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 34,7% (ζηα €982,24
εθαη., έλαληη €729,22 εθαη. ην επηάκελν 2017).
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε
ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε πεηξειαηνεηδή & αέξην (ιάδηα απφ πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 αχμεζε 58,6%,
θνθ απφ πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 αχμεζε 1429,2%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 αχμεζε
2,9%), ζε βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αχμεζε 25,3%), ζε ηζηγάξα & πνχξα (Κ.Γ.2402-αχμεζε 52,7%), ζε ζείν (Κ.Γ.2503-αχμεζε 65,9%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924-αχμεζε 20,9%), ζε εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα (Κ.Γ.3808-αχμεζε 60%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη
δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αχμεζε 530,8%), ζε κνλσκέλα ζχξκαηα & θαιψδηα ειεθηξνηερληθήο ρξήζεο (Κ.Γ.8544-αχμεζε 1118,2%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα
θξνχηα (Κ.Γ.2008-αχμεζε 29,6%) θαη ζε κεραλέο & ζπζθεπέο πιπζίκαηνο (Κ.Γ.8451
-αύξηζη 646,8%).
Αληηζέησο, αμηφινγεο κεηψζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο κήισλ / αριαδηψλ / θπδσληψλ (Κ.Γ.0808-κείσζε 41,9%), πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα
(Κ.Γ.7210-κείσζε 4,2%), ραξηηνχ / ραξηνληψλ επηρξηζκέλσλ κε θανιίλε (Κ.Γ.4810κείσζε 34,2%), κεξψλ γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409κείσζε 12,9%) θαη νξγαληθψλ ζπλζεηηθψλ ρξσζηηθψλ πιψλ (Κ.Γ.3204-κείσζε
42,1%).
Αλαθνξέο νηθνλνκηθνύ Σύπνπ ζε ζπλάληεζε Έιιελα Πξέζβε & Αηγύπηηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4/10 κεηαμχ ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη
ηνπ Πξέζβε ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν θ. Γηάκεζε. Όπσο αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ν
Αηγχπηηνο Τπνπξγφο επηβεβαίσζε ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα ζην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ, εθπξνζσπψληαο ηε ρψξα, ζηελ ηξίηε επξσ-
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αξαβηθή δηάζθεςε (3rd EU-Arab World Summit) πνπ ζα
ιάβεη ρψξα ην δηήκεξν 29-30 Οθησβξίνπ. Καηά ηε ζπλάληεζε, νη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο πεξαηηέξσ ελδπλάκσζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
Διιάδαο θαη Αηγχπηνπ, δεδνκέλνπ ηνπ εμαηξεηηθά θαινχ
ζεκείνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη νη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ
δχν θξαηψλ. ε ζρεηηθά αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ηεο 5/10, αλαθέξεηαη
φηη «ν θ. Nassar, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Αζήλα, πξφθεηηαη λα ζπλαληεζεί κε ζεηξά αμησκαηνχρσλ
ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο κε εθπξνζψπνπο ησλ επηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο θαη κε εθπξνζψπνπο
ειιεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ κε επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αίγππην».
εκεησηένλ πάλησο φηη ηειηθψο ζηελ Αζήλα κεηέβε, εθπξνζσπψληαο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηελ σο άλσ
δηάζθεςε, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ, θ. El-Molla.
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Άλνδνο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ κε πεηξειατθώλ
πξντόλησλ ην 8κελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δμαγσγψλ & Δηζαγσγψλ (GOEIC), νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κε πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε
$16,54 δηζ., έλαληη $14,99 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10,3%
ζε εηήζηα βάζε. ε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο θαηά ην νθηάκελν 2018, απηέο απμήζεθαλ θαηά 12,5%, θζάλνληαο ηα
$43,14 δηζ., έλαληη $38,35 δηζ. ην νθηάκελν 2017. Ο φγθνο
εκπνξίνπ ζε κε πεηξειατθά πξντφληα θαηά ην νθηάκελν
2018 αλήιζε ζε $59,68 δηζ., έλαληη $53,35 δηζ. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017. Σν δηάζηεκα Ηαλ.-Απγ. 2018, ν
φγθνο κε πεηξειατθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Δ.Δ.
απμήζεθε θαηά 3,9%, αλεξρφκελνο ζε $18,34 δηζ., έλαληη
$17,65 δηζ. ην νθηάκελν 2017.
Πεξηνξηζκόο ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ
ην νηθνλνκηθό έηνο 2017/18
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ (CBE), ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2017/18 ζπξξηθλψζεθε θαηά 58,6% θαη πεξηνξίζηεθε ζηα
$5,96 δηζ., έλαληη $14,39 δηζ. ην έηνο 2016/17. Ζ Κεληξηθή
Σξάπεδα απνδίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο απφ ην ηέινο ηνπ 2016 θαη ζην πινπνηνχκελν απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξφγξακκα
νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηεο CBE, ην χςνο ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην έηνο 2017/18 αλήιζε ζε $7,72 δηζ. (έλαληη $7,93 δηζ.
ην έηνο 2016/17), εθ ησλ νπνίσλ $4,5 δηζ. αθνξνχζαλ ηνλ
θιάδν πεηξειαίνπ / θπζηθνχ αεξίνπ. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα
θαηά ην έηνο 2017/18 δηαηεξήζεθε ζε ζηαζεξά επίπεδα,
ζηα $37,27 δηζ., έλαληη $37,28 δηζ. ην έηνο 2016/17, κε
αχμεζε ηφζν ησλ εμαγσγψλ θαηά 18,9% ζηα $25,83 δηζ.,
φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ θαηά 6,9% ζηα $63,1 δηζ. Οη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ παξνπζίαζαλ θαζαξέο εηζξνέο
χςνπο $12,09 δηζ., έλαληη $15,98 δηζ. ην 2016/17, θπξίσο
ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ μέλσλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ
ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα. Σέινο, ηα κεηαλαζηεπ-
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ηηθά εκβάζκαηα ην έηνο 2017/18 απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζην επίπεδν ησλ $26,39 δηζ., έλαληη $21,82 δηζ. ην
έηνο 2016/17. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ
παξνπζίαζε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 ζπλνιηθφ
πιεφλαζκα χςνπο $12,79 δηζ., έλαληη πιενλάζκαηνο
13,72 δηζ. ην έηνο 2016/17.
Αλαπηπμηαθό ξπζκό 5,6% πξνβιέπεη ε ΠΣ γηα ηελ
Αίγππην ην έηνο 2018/19
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή
ηεο γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία (“Egypt’s Economic Outlook – October 2018”), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
πξνβιέπεη ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεσο
ηνπ 5,6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19),
ππνζηεξηδφκελν θπξίσο απφ ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηελ πεξαηηέξσ αλάθακςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά
επίζεο φηη, εθ’ φζνλ νη κεηαξξπζκίζεηο πξνο βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο πξνρσξήζνπλ κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα
απνιαχζεη κεγέζπλζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη
δξαζηηθή αλάθακςε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνζδνθά πεξαηηέξσ
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ
έηνο, νθεηιφκελε ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ζε παξάιιειε κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζε θαχζηκα θαη ελέξγεηα. Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη πιεξσκέο ηνθνρξενιπζίσλ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, σο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο
κέζσ δηαδνρηθψλ απνπιεξσκψλ, θαζψο θαη ηεο επηκήθπλζεο ησλ πεξηφδσλ σξίκαλζεο ηνπ ρξένπο.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε βάζε
ηνλ ηεηξαεηή αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη
πσο ζα αλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ 7,5% κε 8% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22.
Δπελδπηηθό roadshow ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα πξνώζεζε νκνιόγσλ
Όπσο αλαθνίλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 7/10, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε μεθίλεζε
απφ ηε Ν. Κνξέα επελδπηηθφ roadshow, ην νπνίν ζα
εμειηρζεί εληφο ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ, κε ζθνπφ
ηελ πξνψζεζε πξνζερψλ εθδφζεσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο Αζίαο
θαη ηεο Δπξψπεο (Ηηαιία, Γαιιία, Βξεηαλία, Διβεηία
θαη Γεξκαλία). χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ θ. Maait, ην
αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
έθδνζεο θαη δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα,
ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ $5 δηζ., πηζαλφηαηα εληφο
ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019. ην ηαμίδη ηνπ ζηε Ν.
Κνξέα, ηνλ θ. Maait ζπλνδεχεη ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη δχν
άλδξεο πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ ζην Μπαιί ηεο Ηλδνλεζίαο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εηήζηεο ζπλφδνπο ηεο
Παγθφζκηαο
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Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ (8-14/10), καδί κε ηελ Τπνπξγφ
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr.
ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Αίγππηνο
δηέζεζε θξαηηθά νκφινγα ζε επξψ, νθηαεηνχο θαη δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο, κε απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 4,75%
θαη ηνπ 5,625% αληίζηνηρα, αληιψληαο ζπλνιηθά $2,46
δηζ. Πξνεγνπκέλσο, ην Φεβξνπάξην 2018, ην αηγππηηαθφ
θξάηνο είρε αληιήζεη $4 δηζ. απφ ηε δηάζεζε νκνιφγσλ
ζε μέλν λφκηζκα, ελψ θαηά ην έηνο 2017 άληιεζε ζπλνιηθά $7 δηζ. απφ δχν δηαζέζεηο νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην Μάην 2017.
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Σν ζπλνιηθφ εγρψξην ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 17% πεξίπνπ επί εηήζηαο βάζεο, θζάλνληαο ζε
EGP3.695 ηξηζεθαηνκκχξηα ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 2018, ζε
ζχγθξηζε κε EGP3.161 ηξηζεθαηνκκχξηα ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε ζηα 92,64 δηζ. Γνιιάξηα ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ
2018, ζε ζχγθξηζε κε 79,03 δηζ. Γνιιάξηα ην πξνεγνχκελν έηνο, κε εηήζηα άλνδν 17,2%. Σν εμσηεξηθφ ρξένο
αληηπξνζψπεπε ην 37% ηνπ ΑΔΠ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ
2018, κε ην κέζν εμσηεξηθφ ρξένο αλά θάηνηθν λα αλέξρεηαη ζε USD883,9. Ζ Αίγππηνο έρεη ζέζεη ην αλψηαην
φξην δαλεηζκνχ ηεο ζε USD16.733 δηζεθαηνκκχξηα γηα
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,46 δηζ. ην ην 2018/19. Θα εμνθιήζεη USD10,51 δηζεθαηνκκχξηα
επηέκβξην 2018
εμσηεξηθνχ ρξένπο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, παξάιχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπε- ιεια κε εηήζηα αχμεζε USD6,223 δηζ ζην εμσηεξηθφ
δαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ρξένο ηεο ρψξαο.
ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε Οη εμαγσγέο εθηφο πεηξειαίνπ απμήζεθαλ θαηά 7% θαηά
$44,46 δηζ., έλαληη $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ, ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ ηνπ 2018 θαη
$44,31 δηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ, $44,26 δηζ. ζην ηέινο έθζαζαλ ηα 16,605 δηζ. Γνιιάξηα, έλαληη 15,514 δηζ.
Ηνπλίνπ θαη $44,14 δηζ. ζην ηέινο Μαΐνπ, αληίζηνηρα. Γνιιαξίσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ
εκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αη- έηνπο.
γχπηνπ έρνπλ επαλέιζεη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ζε ηζην- Ζ νηθνλνκηθή νκάδα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ελέξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ θξηλε ηε ζχζηαζε λένπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ γηα ηελ
2011.
θάιπςε κέξνπο ησλ θηλδχλσλ πνπ ππέζηεζαλ αηγππηηαθέο εηαηξείεο νη νπνίεο επελδχνπλ ζηελ Αθξηθή. χκθσεκαληηθή άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 16% ην ε- λα κε ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαπηέκβξην 2018
ζίαο, Sahar Nasr, ην ηακείν αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κε- πεξηζζφηεξνπο Αηγχπηηνπο επηρεηξεκαηίεο λα δξαζηεξηνληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσ- πνηεζνχλ ζε φιε ηελ ήπεηξν.
ζε ην επηέκβξην 2018 ζεκαληηθή άλνδν έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ, θζάλνληαο ην 15,97% ζε εηήζηα βάζε. Σνλ Αχ- Σν αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ
γνπζην, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 14,24% Γεκνζίνπ θαη ησλ νκνιόγσλ Γεκνζίνπ ζην ηέινο εζε εηήζηα βάζε, έλαληη 13,51% ηνλ Ηνχιην, 14,38% ηνλ πηεκβξίνπ 2018 έθζαζε ηα 2 ηξηο EGP
Ηνχλην θαη 11,45% ην Μάην. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο Σα αλεμφθιεηα ππφινηπα νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ (Tκεηψζεθε πάλησο ειαθξψο ην επηέκβξην ζην επίπεδν Bonds) θαη Δληφθσλ Γξακκαηίσλ (T-Bills) πνπ νθείιεη ε
ηνπ 8,55% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,83% ηνλ Αχγνπζην, θπβέξλεζε, ππνινγίζηεθαλ ζην επίπεδν ησλ EGP 2.006
8,54% ηνλ Ηνχιην, 10,89% ηνλ Ηνχλην θαη 11,09% ην Μά- ηξηζ. ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2018, ζχκθσλα κε αλαθνξέο
ην.
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. χκθσλα κε ηελ CBE, ηα αΖ καθξννηθνλνκηθή εηθόλα ηεο Αηγύπηνπ – Δθηηκή- λεμφθιεηα ππφινηπα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ έθηαζαλ
ζεηο (Οθηώβξηνο 2018)
ηα 1,305 ηξηο. EGP ζηα ηέιε επηεκβξίνπ. Οη ελ ιφγσ
χκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηεο Capital Economics αλα- ινγαξηαζκνί έρνπλ πεξηφδνπο σξίκαλζεο κεηαμχ 91 θαη
κέλεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ζα αλέιζεη 364 εκεξψλ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζηελ πξάμε κεηαμχ
ζην 5,5-6% κεηαμχ 2018-2020, απφ 5% ην 2017, θαζψο 357 θαη 364 εκεξψλ. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηεθηηκά φηη ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα θψλ απνθάιπςε φηη ηα ππφινηπα ησλ νκνιφγσλ θαηέγξαππνρσξήζνπλ πεξίπνπ ζην 10% έσο ην 2019 θαη ζην ςαλ χςνο 700,599 δηζ. EGP ζην ηέινο επηεκβξίνπ. Σα
7,5% απφ ην ηξέρνλ 14%, νδεγψληαο ζε πεξηθνπέο ησλ επηηφθηα ησλ ελ ιφγσ νκνιφγσλ θπκαίλνληαη απφ 11,4%
επηηνθίσλ θαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ κέηξσλ ιηηφ- έσο 18,75%, κε κέζν φξν 14,905%.
ηεηαο. Ζ αηγππηηαθή ιίξα αλακέλεηαη λα ππνηηκεζεί εια- Σα νκφινγα απηά πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ
θξψο ζε EGP20 αλά δνιιάξην κέρξη ην 2020, γηα λα δηα- ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2005 έσο ηηο 7 Απγνχζηνπ 2018. Πεξίηεξεζνχλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζην εμσηε- πνπ 17,4 δηζ. EGP απηψλ ησλ νκνινγηψλ εμνθιήζεθαλ
ξηθφ θαη ε πνξεία ηζρπξήο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ, ε ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2018, ελψ ην ππφινηπν ζα θαηαβιενπνία ζα ζπκβάιεη, καδί κε ηελ αλάθακςε ηνπ ηνπξη- ζεί κεηαμχ 8 Ννεκβξίνπ 2018 θαη 8 Μαΐνπ 2028.
ζκνχ θαη ηηο λέεο απνδφζεηο απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, Δθηφο απφ ηα νκφινγα ζε ηνπηθφ λφκηζκα, πξνζθέξζεζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ θαλ επηπιένλ δηεζλή νκφινγα αμίαο 18 δηζ. δνι. Απηά ηα
ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηζνδπγίνπ πιε- νκφινγα έρνπλ πνπ πξνζεζκίεο ιήμεο 1-30 εηψλ, πξέπεη
ξσκψλ ηεο ρψξαο. Πηζαλνινγείηαη φηη ε Κεληξηθή Σξά- λα εμνθιεζνχλ κεηαμχ 10 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη 21 Φεπεδα ζα ζπλερίζεη ηνλ θχθιν ραιάξσζεο θαη ηα επηηφθηα βξνπαξίνπ 2048, κε επηηφθην κεηαμχ 4,622 θαη 8,5% θαη
ζα κεησζνχλ θαηά 550bp κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019. Ζ ρα- θαηά κέζν φξν 4,726%.
ιαξφηεξε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζα εληζρχζεη ηελ πηζησ- Δμάιινπ, ζηηο 16 Απξηιίνπ 2018 ην Τπνπξγείν Οηθνλνηηθή επέθηαζε θαη ηηο επελδχζεηο ".
κηθψλ πξνζέθεξε άιια δηεζλή νκφινγα χςνπο 2 δηζ.
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Δπξψ, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε δχν δφζεηο: Ζ πξψηε
απφ 1 δηζ. Δπξψ πξνζθέξζεθε κε απφδνζε 4,75%, νθεηιφκελε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2026, ελψ ε δεχηεξε δφζε απφ
επίζεο 1 δηζ. Δπξψ θέξεη επηηφθην χςνπο 5.625% θαη
ιήγεη ζηηο 16 Απξηιίνπ 2030.
ηα κέζα Οθησβξίνπ, ε CBE ζεκείσζε φηη ην εγρψξην
ρξένο αλήιζε ζηα 3,694 ηξηζ. EGP ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ
2018, ζε ζχγθξηζε κε EGP 3,536 ηξηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018, απμεκέλν θαηά 158,4 δηο. EGP.
Οη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά
ζεσξνχληαη νη κεγαιχηεξνη επελδπηέο ζε νκφινγα θαη
γξακκάηηα δεκνζίνπ, ηα νπνία ε θπβέξλεζε εθδίδεη ζε
ηαθηηθή βάζε γηα λα θαιχςεη ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα ηνπ θξάηνπο.
Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνπηθφ νηθνλνκηθφ Σχπν αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα έληνθα γξακκάηηα θαη
νκφινγα T, αμίαο 498,75δηζ EGP, απφ ηνλ Οθηψβξην έσο
ην Γεθέκβξην ηνπ 2018. Πεξηιακβάλνληαη νκφινγα T
αμίαο 481 δηζ EGP θαη έληνθα γξακκάηηα αμίαο
17,75δηζ.EGP αληίζηνηρα.
χκθσλα κε ηελ CBE, ην θαζαξφ εγρψξην δεκφζην ρξένο απμήζεθε απφ 2,9 ηξηζ. EGP ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018
ζε 3,12 ηξηζ. EGP ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 2018.Σν θαζαξφ
ρξένο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απμήζεθε επίζεο ζηα 317,6 δηζ. EGP ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ζε ζχγθξηζε
κε 287,3 δηζ. EGP ζην ηέινο Μαξηίνπ, ελψ ην θαζαξφ
ρξένο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ έθζαζε ηα
473,02 δηζ. EGP θαη ηα εζσηεξηθά ρξέε κεηαμχ θξαηηθψλ θνξέσλ EGP 216.03δηζ.
Ο όγθνο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ αλήιζε
ζε 67,63 δηζ. δνιιάξηα ζην ελλεάκελν Ηαλ.-επη.2018
Ο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ απφ
ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 έθζαζε ηα
67,63 δηζ. Γνιιάξηα, απφ 59,82 δηζ. Γνιιάξηα θαηά ηελ
ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηνη κε αχμεζε
13%, ζχκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ηελ Κπξηαθή απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ Δηζαγσγψλ θαη Δμαγσγψλ (GOEIC). Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη νη κε πεηξειατθέο
εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο
ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζε 16,605 εθαηνκκχξηα δνιιάξηα, ζε
ζχγθξηζε κε 15,514 εθαηνκκχξηα δνιιάξηα θαηά ηελ ίδηα
πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηνη αχμεζε 11%.
Καηά ηελ έθζεζε, νη εμαγσγέο θαηά ην επηέκβξην ηνπ
2018 απμήζεθαλ θαηά 20%, θζάλνληαο ζηα $1,933 δηζ.
ζε ζχγθξηζε κε $1,613 δηζ. ηνλ ίδην κήλα πέξπζη. Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ πηψζε 13% θαηαγξάθνληαο $4,206 δηζ. έλαληη $4,860 δηζ. ηνλ επηέκβξην ηνπ
2017.
Όπσο, πξνθχπηεη, νη ρψξεο ηνπ πλδέζκνπ ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ αλαιακβάλνπλ ην πξνβάδηζκα γηα εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην κε $6,735 δηζ απφ ηνλ Ηαλνπάξην
έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ ζηα $5,528 δηζ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ε
Αίγππηνο εμήγαγε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξντφληα
αμίαο $1,185 δηζ., ελψ ζηηο κε αξαβηθέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο $1,123 δηζ.
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Όζνλ αθνξά ηηο πην ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο αγνξέο γηα
ηε Αίγππην θαηά ηνπο σο άλσ ελλέα κήλεο, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη ηα ΖΑΔ ήξζαλ ζηελ θνξπθή κε $ 1.576 δηζ,
αθνινπζνχκελα απφ ηελ Σνπξθία κε $ 1.49 δηζ, ελψ νη
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήξζαλ ζηελ ηξίηε ζέζε κε $ 1.185
δηζ. Ζ Ηηαιία βξέζεθε ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε εμαγσγέο
ίζεο κε $1,17 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηε ανπδηθή Αξαβία κε $1,05 δηζ.
ε φ,ηη αθνξά ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο, νη εμαγσγέο ιηπαζκάησλ θαη ρεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Αίγππην ήηαλ
πξσηνπφξνο κε αχμεζε 25,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα
πεξίνδν πέξπζη. Ο ελ ιφγσ ηνκέαο εμήγαγε πξντφληα αμίαο $3.998 δηζ. θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2018
ζε ζχγθξηζε κε $3.179 δηζ ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2017. Οη
εμαγσγέο εηδψλ ρεηξνηερλίαο απμήζεθαλ επίζεο θαηά
10% ζηα $158 εθαη. ην 2018 ζε ζχγθξηζε κε $144 εθαη.
ην 2017. Σέινο, νη εμαγσγέο έηνηκσλ ελδπκάησλ ζεκείσζαλ αχμεζε 9,2%, θζάλνληαο ηα $1,174 δηζ. ην 2018,
απφ $1,075 δηζ. ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ζχκθσλα κε
ηελ έθζεζε.
Σν εκπόξην ηεο Αηγύπηνπ κε ηνλ θόζκν θαηαγξάθεη
$88,93 δηζ. ην νηθνλνκηθό έηνο 2017/18
Σν κέγεζνο ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ άιισλ ρσξψλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο
(FY) 2017/18 αλήιζε ζε 88,930 δηζ. δνιιάξηα, ζχκθσλα
κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE). Οη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηά ηελ πεξίνδν απηή αλήιζαλ ζε
63,103 δηζ. Γνιιάξηα, ελψ νη εμαγσγέο έθζαζαλ ηα
25,827 δηζ. Γνιιάξηα. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ
ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ 14 πην ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ αλήιζε ζε 52,131 δηζ. Γνιιάξηα. Οη εμαγσγέο
πξνο ηηο ρψξεο απηέο αλήιζαλ ζε 16,343 δηζ. Γνιιάξηα,
ελψ νη εηζαγσγέο αλήιζαλ ζε 35,787 δηζ. Γνιιάξηα.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
θαηαηάζζνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ, κε φγθν ζπλαιιαγψλ
αμίαο 5,822 δηζ. δνι., (χςνο εηζαγσγψλ 3,331 δηζ. δνι.
θαη εμαγσγψλ 2,512 δηζ. δνι). Ζ Κίλα θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε κε φγθν ζπλαιιαγψλ πνπ αλήιζε ζε 5.7863
δηζ. δνιιάξηα (χςνο εηζαγσγψλ 5,4062 δηζ. δνι. θαη εμαγσγψλ κφιηο 380,1 εθαη. δνι.), ελψ νη ΖΠΑ θαηαηάρζεθαλ ζηελ ηξίηε ζέζε κε φγθν ζπλαιιαγψλ χςνπο 5,0213
δηζ. Γνιιαξίσλ, (εηζαγσγέο 2,9406 δηζ. δνι. θαη εμαγσγέο 2,0807 δηζ. δνι). Αθνινχζεζε ε ανπδηθή Αξαβία
κε φγθν ζπλαιιαγψλ χςνπο 4,6246 δηζ. δνι., (εηζαγσγέο
3,5887 δηζ. δνι. θαη εμαγσγέο 1,0359 δηζ. δνι.)
Όζνλ αθνξά ηελ Ηηαιία, ε νπνία θαηέιαβε ηελ πέκπηε
ζέζε, ε εκπνξηθή αληαιιαγή ήηαλ ππέξ ηεο Αηγχπηνπ κε
ζπλνιηθφ φγθν ζπλαιιαγψλ χςνπο 4.5096 δηζ. Γνιιαξίσλ (χςνο εηζαγσγψλ 1,921 δηζ. δνι. θαη εμαγσγψλ 2,886
δηζ. δνι.). Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο ην 2017/18 αλήιζαλ ζε 3,988
δηζ. δνι., (χςνο εηζαγσγψλ 2,963 δηζ. δνι. θαη εμαγσγψλ
1,0205 δηζ. δνι.), ελψ νη ζπλαιιαγέο κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλήιζαλ ζε 3.8543 δηζ. Γνι., (χςνο εηζαγσγψλ
2.132 δηζ. δνι. θαη εμαγσγψλ 1.722 δηο. δνι. αληίζηνηρα).
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Δπηπιένλ, ε CBE δήισζε φηη νη δηκεξείο ζπλαιιαγέο κε
ηε Ρσζία έθηαζαλ ηα 3,4299 δηζ. Γνιιάξηα, (εηζαγσγέο
$3,1707 δηζ. θαη εμαγσγέο $259,2 εθαη.), ελψ ην κέγεζνο
ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Σνπξθίαο
αλήιζε ζε $3,0723 δηζ., (εηζαγσγέο $1,937 δηζ. έλαληη
εμαγσγψλ $1,1353 δηζ.).
Ζ Διβεηία θαηέιαβε ηε 10ε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Αηγχπηνπ κε
εκπνξηθέο αληαιιαγέο αμίαο $2.8842 δηζ. δνι.,
(εηζαγσγέο $1.9692 δηζ θαη εμαγσγέο $915 εθαη.), αθνινπζνχκελε απφ ηε Γαιιία κε φγθν εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ $2.6368 δηζ (εηζαγσγέο $1,9928 δηζ. θαη εμαγσγέο
$644 εθαη.)
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ CBE, ην εκπφξην κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Ηλδίαο ην 2017/18 αλήιζε ζε $2,6288 δηζ.,
(εηζαγσγέο $1,4937 δηζ. θαη εμαγσγέο $1,1351 δηζ.), ελψ
ε Ηζπαλία αθνινχζεζε κε φγθν ζπλαιιαγψλ 2 δηζ. Γνιιαξίσλ (εηζαγσγέο $1,2042 δηζ. θαη εμαγσγέο $796,4
εθαη.). Ζ ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε ζηε ιίζηα ησλ 14
ρσξψλ είλαη ε Βξαδηιία. Ζ CBE δήισζε φηη νη εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο κε ηε ιαηηλνακεξηθαληθή ρψξα έθηαζαλ ηα
$1,877 δηζ. (εηζαγσγέο $1,7582 δηζ. θαη εμαγσγέο
$118,8 εθαη.).
Ζ CBE δελ νλφκαζε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ωζηφζν, ζπιινγηθά ε αμία ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ απηψλ
θαη ηεο Αηγχπηνπ έθζαζε ηα $36,7982 δηζ, κε εηζαγσγέο
$27,3151 δηζ θαη εμαγσγέο $9,4831 δηζ.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Τπνπξγόο Δπελδύζεσλ: βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ
θιίκαηνο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ &
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζηηο 2/10, ζην πιαίζην
επελδπηηθνχ workshop πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
έρεη πινπνηήζεη ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα». Καηά ηελ
θα Nasr, «ε θπβέξλεζε έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ηε βειηίσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ππνδνρήο επελδχζεσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ
δηεπθφιπλζεο ησλ επελδπηψλ, δηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη
επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θέληξσλ εμππεξέηεζεο επελδπηψλ, κε ζηφρν ηε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ». Ζ Αηγχπηηα Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ε EBRD, ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Egyptian Association for Direct Investment, δηαδξακάηηζαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξφζθαηε εθπφλεζε
έθζεζεο πνπ θαηαγξάθεη ηνπο θηλδχλνπο πξαγκαηνπνίεζεο θεθαιαηαθψλ / επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζηε ρψξα
θαη παξαζέηεη πξνηάζεηο πξνο βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ
θιίκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ηελ έλαξμε ηνπ επελδπηηθνχ
workshop παξαθνινχζεζε ε αληηπξφεδξνο ηεο EBRD,
θα Catherine Hansen.

ΔΛΙΓΑ

5

Γειώζεηο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί πηζαλήο λέαο
ρξεκαηνδνηηθήο ζπκθσλίαο κε ΓΝΣ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ ζηηο 6/10, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ.
Maait αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελδέρεηαη λα
δεηήζεη λέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ηξέρνπζαο, ηξηεηνχο δηάξθεηαο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12
δηζ., θαζψο επίζεο θαη παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Δπηπιένλ, θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη δήισζαλ φηη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ ζα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα πξνο αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ.
χκθσλα κε ηηο σο άλσ πεγέο, ε εθηακίεπζε ηεο επφκελεο, πέκπηεο δφζεο ηεο εθηεηακέλεο ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθφιπλζεο απφ ην Σακείν, χςνπο $2 δηζ., αλακέλεηαη
λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο,
αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζεί ε ηέηαξηε αμηνιφγεζε
ηεο πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Ζ Αίγππηνο πξώηνο επελδπηηθόο πξννξηζκόο κεηαμύ
ησλ ρσξώλ COMESA
Με βάζε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε
UNCTAD (United Nations Conference for Trade & Development) ζηελ έθζεζή ηεο “World Investment Report
2018”, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ COMESA (φπσο θαη ζπλνιηθά ηεο Αθξηθήο) κε βάζε ην χςνο ησλ εηζεξρφκελσλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαηά ην έηνο 2017, πξνζειθχνληαο επελδχζεηο χςνπο
$7,39 δηζ. (έλαληη $8,11 δηζ. ην 2016). ηε δεχηεξε ζέζε
αθνινχζεζε ηελ Αίγππην ε Αηζηνπία, ε νπνία πξνζέιθπζε μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα χςνπο $3,59 δηζ. ην 2017.
Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο
ρψξεο COMESA ην 2017 αλήιζε ζε $18 δηζ.
Έγθξηζε ζπκθσλίαο πιαηζίνπ Αηγύπηνπ-Ζλσκέλσλ
Δζλώλ γηα πεξίνδν 2018-2022
ηηο 2/10 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε ηε ζπκθσλία
-πλαίζιο αναπηςξιακήρ ζςνεπγαζίαρ για ηην πεπίοδο
2018-2022, πνπ είρε ππνγξαθεί ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην
ζην Κάηξν απφ ηελ Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο
πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε ρψξα θ. Dictus, ζπλνιηθνχ
χςνπο ρξεκαηνδνηήζεσλ $1,2 δηζ. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πξνο ηελ Αίγππην ζα επηθεληξσζνχλ ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ελδπλάκσζεο ηνπ
θνηλσληθνχ ξφινπ θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ,
θαζψο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
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Τπνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο $31,5
εθαη. από ην Πξάζηλν Σακείν γηα ην Κιίκα θαη ην
UNDP
ηηο 2/10, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ν νξγαληζκφο
UNDP (United Nations Development Programme) ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη πφιεσλ
ηεο ρψξαο ζηε Μεζφγεην νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν πξφγξακκα ηηηινθνξείηαη “Enhancing Climate Change
Adaption in the North Coast and Nile Delta of Egypt”. Σν
επηαεηνχο δηάξθεηαο πξφγξακκα, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην,
πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί δηα επηρνξήγεζεο ζπλνιηθνχ χςνπο $31,5 εθαη. απφ ην Πξάζηλν Σακείν γηα ην
Κιίκα (GCF) θαη ην Παγθφζκην Σακείν Πεξηβάιινληνο
(GEF) .
Δπηηπρήο δηάζεζε θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζε εγρώξην
λόκηζκα ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ
Όπσο αλέθεξε ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ηελ
1ε Οθησβξίνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο δηέζεζε κε επηηπρία
νκφινγα ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο ζε εγρψξην
λφκηζκα, ζπλνιηθήο αμίαο EGP904 εθαη. Ζ επηηπρήο δεκνπξαζία θξαηηθψλ νκνιφγσλ ήιζε ζε ζπλέρεηα ηεζζάξσλ πξνεγνχκελσλ δηαδνρηθψλ καηαηψζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,70% κε 18,90%- πνπ θέξνληαη λα αμίσζαλ νη ηξάπεδεο θαη νη ηδηψηεο επελδπηέο, ηηο νπνίεο ην
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έθξηλε σο
«παξάινγεο». ην πιαίζην ηεο επηηπρνχο πιένλ πξφζθαηεο δεκνπξαζίαο, ηα νκφινγα ηξηεηνχο δηάξθεηαο δηαηέζεθαλ κε κέζε απφδνζε 18,432%, ελψ εθείλα επηαεηνχο
δηάξθεηαο δηαηέζεθαλ κε κέζε απφδνζε 18,431%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δηέζεζε ηξηεηή νκφινγα ζπλνιηθήο αμίαο
EGP750 εθαη. θαη επηαεηή ζπλνιηθήο αμίαο EGP153
εθαη. (αξθεηά θάησ σζηφζν απφ ην ζηφρν ησλ EGP500
εθαη. πνπ είρε αξρηθά ηεζεί γηα ηα δεχηεξα).
Πξνρσξά ε δηαδηθαζία κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ
νκίινπ ENPPI
ηηο 5/10, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηξεηο ηξαπεδηθνχο
νκίινπο, νη νπνίνη ζα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηάζεζε κεξηδίνπ
24% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ
ηερληθνχ νκίινπ ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ENPPI,
ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. Οη ηξεηο ελ ιφγσ ηξαπεδηθνί φκηινη πεξηιακβάλνπλ ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα CI
Capital, ηελ Jefferies Bank θαη ηελ Emirates NBD. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο
(IPO) κεηνρψλ ηεο ENPPI ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ
είρε θαηά ην παξειζφλ πξναλαγγειζεί πνιιάθηο, ρσξίο
σζηφζν λα έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα. ηελ παξνχζα
θάζε πάλησο, ν φκηινο ENPPI ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ
νκάδαο 23 ζπλνιηθά θξαηηθψλ θαη εκηθξαηηθψλ νκίισλ,
νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ηδησηηθνπνηεζνχλ κεξηθψο, δηα ηεο
δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην.
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Δθηηκήζεηο Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ γηα ηελ
αηγππηηαθή νηθνλνκία
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία, κε ηίηιν “World Economic Outlook”, ε νπνία
δεκνζηεχηεθε ζηηο 9/10, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
(ΓΝΣ) πξνβιέπεη γηα ηελ Αίγππην εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,3% γηα ην 2018 θαη ηνπ 5,5% γηα ην
2019, ελψ πξνβιέπεη αλάπηπμε 6% ην έηνο 2023. ηελ
έθζεζή ηνπ, ην ΓΝΣ έρεη αλαβαζκίζεη ηελ πξνεγνχκελε
εθηίκεζή ηνπ (Απξηιίνπ 2018) γηα ην θεηηλφ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ ήηαλ ζην 5,2%. Σν ΓΝΣ
πξνβιέπεη επίζεο κέζν εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην
20,9% θέηνο, ζην 14% ην 2019, θαζψο θαη απνθιηκάθσζή ηνπ ζην 7% ην έηνο 2023. Δπηπιένλ, ην Σακείν πξνβιέπεη πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζε 2,6% ην
2018 θαη ζε 2,4% ην 2019, θαζψο θαη κείσζε ηνπ δείθηε
αλεξγίαο ζην επίπεδν ηνπ 10,9% ην 2018 θαη ηνπ 9,9% ην
2019.
χκθσλα κε ην Σακείν, «παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηζρπξά
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα θαη ε ειεχζεξε δηαθχκαλζε
ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο παξέρνπλ ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ηα ερέγγπα πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο φπνηεο
κειινληηθέο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγηνχο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπλεπνχο πινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ, σο παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ
επηηπρή κέρξη ηψξα ζηαζεξνπνίεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο νηθνλνκίαο».
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ ζηηο 6/10, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελδέρεηαη λα δεηήζεη λέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ),
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο, ηξηεηνχο δηάξθεηαο
εθηεηακέλεο δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ., θαζψο επίζεο
θαη παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δπηπιένλ, θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη δήισζαλ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ (ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 18/10, φπσο πιεξνθνξεζήθακε απφ ηελ εδψ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ.) ζα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην θιηκάθην ηνπ ΓΝΣ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ηέηαξηε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη λα παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα πξνο αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. χκθσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ πεγέο, ε
εθηακίεπζε ηεο επφκελεο, πέκπηεο δφζεο ηεο εθηεηακέλεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην Σακείν, χςνπο
$2 δηζ., αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
Ρπζκό αλάπηπμεο 5,8% ην έηνο 2020 πξνβιέπεη ε ΠΣ
γηα ηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζή ηεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο
Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο (“MENA Economic Monitor, October 2018”), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνβιέπεη
γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% ην έηνο 2020. Ωο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ
θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ζηε ρψξα, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθέξεη ην πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ ειεχζεξε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ θξαηηθψλ
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επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα, αιιά θαη ην
απμεκέλν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ωζηφζν, ε έθζεζε επηζεκαίλεη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζηα κεγάια θξαηηθά επελδπηηθά / αλαπηπμηαθά έξγα, ελψ ηνλίδεη φηη ε ελίζρπζε ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξνυπνζέηεη ηελ άξζε
ρξφλησλ εκπνδίσλ πνπ απηφο αληηκεησπίδεη, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε κε ηζφηηκε θαη επαξθήο πξφζβαζε ζε πξψηεο
χιεο, γε θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ.
πλάληεζε Αηγππηίνπ ΤΠΔΞ κε Δπίηξνπν Hahn ζηε
Βαξθειώλε
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν,
ζην πεξηζψξην ηεο 3εο Πεξηθεξεηαθήο Γηάζθεςεο ηεο
Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (UfM) πνπ έιαβε ρψξα ζηε
Βαξθειψλε ζηηο 8/10, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry
ζπλαληήζεθε κε ηνλ θνηλνηηθφ Δπίηξνπν γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο θαη ηηο Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα
ηε Γηεχξπλζε θ. Hahn θαη ζπδήηεζαλ δεηήκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο εμειηζζφκελεο πξνεηνηκαζίαο επηθείκελεο
ζπλάληεζεο ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ,
πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί σο ην ηέινο
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε σο άλσ πεγή, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαληήζεσλ ησλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηε πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.Αηγχπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη ηνπ 2018. Ο θ.
Shoukry ππνγξάκκηζε εμάιινπ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ Δ.Δ., θαζψο θαη ηελ
ελδπλάκσζε ησλ δηκεξψλ δεζκψλ θαη ηεο δηκεξνχο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο.
Αίγππηνο: Οηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε ελάληηα ζηηο
δηεζλείο απνδόζεηο – Αλάιπζε
Αξθεηνί νηθνλνκηθνί εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνί επηζήκαλαλ πξφζθαηα φηη νη αληίμνεο παγθφζκηεο ζπλζήθεο
θαζηζηνχλ ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πεξηζζφηεξν δπζρεξείο, ελψ ε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε εμαθνινπζεί λα παξακέλεη βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σνπξθία θαη ε Αξγεληηλή
έρνπλ θαηαζηεί ε επηηνκή ηεο ηξέρνπζαο παγθφζκηαο
θξίζεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, καζηηδφκελεο απφ ηνλ
πιεζσξηζκφ (ζηελ Σνπξθία είλαη ζήκεξα γχξσ ζην
100%, ελψ ε Αξγεληηλή είλαη πεξίπνπ ζην 35%), ην ππνηηκεκέλν λφκηζκα, ην ππεξβνιηθφ ρξένο ζε μέλν λφκηζκα
θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ε Αίγππηνο βξίζθεηαη
αληηκέησπε κε πνιιαπιέο πξνθιήζεηο.
Ζ θα Yasmine Abdel-Razek, επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ EGBank ζην Κάηξν, ζε νκηιία ηεο
ζε ζεκηλάξην κε ζέκα "Πξφζθαηεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή
πξννπηηθή ηεο Αηγχπηνπ", πνπ δηνξγάλσζε ζην Αηγχπηην
Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ (ECES), αλαθέξζεθε
ζηηο δχν ρψξεο σο παξαδείγκαηα γηα ην ηη δελ πξέπεη λα
θάλεη ε Αίγππηνο αλ δελ ζέιεη λα ζπλαληήζεη ηε κνίξα
ηνπο. Καηά ηελ ελ ιφγσ, κηα αλεζπρεηηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ είλαη ην
πςειφ εγρψξην θαη εμσηεξηθφ ρξένο.
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Σν αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε
88 δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα ην Μάξηην, ζχκθσλα κε ην
κεληαίν δειηίν ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δηπιάζην ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ην 2014. Σν
αθαζάξηζην ελνπνηεκέλν δεκφζην ρξένο ην Μάξηην ηνπ
2017 ήηαλ LE3,2 ηξηζεθαηνκκχξηα ή 91% ηνπ ΑΔΠ. Ζ
θα Abdel-Razek επεζήκαλε κε ιχπε ηεο ην απμεκέλν
επίπεδν ηνπ ρξένπο "εηδηθά ζην κηθξφηεξν ηέινο ηεο θακπχιεο πνπ είλαη κάιινλ αθξηβφ θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισην ζηνπο θηλδχλνπο αλαηξνπήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα δπζθνιεπηεί λα δαλεηζηεί
γηα λα εμνθιήζεη ην ππάξρνλ ρξένο.
Έλα άιιν κεηνλέθηεκα, φπσο δήισζε ε θα Abdel-Razek,
είλαη ε απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ην ρξένο ζε μέλν λφκηζκα, ρσξίο ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ απνζεκαηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. εκεησηένλ φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ αλέξρνληαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 44 δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα, ην πςειφηεξν επίπεδν ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα. Όηαλ ε Αίγππηνο άξρηζε λα δαλείδεηαη εμσηεξηθά, είπε, απηφ έγηλε γηα
ζθνπνχο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά ηψξα δαλείζηεθε επαλεηιεκκέλα θαη κε ηα απμαλφκελα επηηφθηα ησλ
ΖΠΑ θαη απηφ δελ ήηαλ θζελφ. Ωο γλσζηφλ, ζηα ηέιε
επηεκβξίνπ, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ αχμεζε ηα επηηφθηα ησλ ΖΠΑ γηα φγδνε θνξά απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζε πνζνζηφ έσο θαη 2,25%, πνπ δελ παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008.
Σελ θα Abdel-Razek απαζρφιεζε επίζεο ην γεγνλφο φηη
ηα έζνδα ζε μέλν λφκηζκα εμαξηψληαη απφ εμσγελείο
παξάγνληεο φπσο ην παγθφζκην εκπφξην θαη ε πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα, θαη απηφ πξνθαιεί αλεζπρία γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ.
Σέινο, ηφληζε ηελ αλάγθε γηα κηα βηνκεραληθή θαη θαηαζθεπαζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. "Ζ θπβέξλεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κελ θηλεηήξηα δχλακε αλάπηπμεο, αιιά φρη ηελ
θχξηα, εηδηθά κε ηα επίπεδα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ λα κεηψλνληαη παγθνζκίσο", αλέθεξε.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Mohamed Abu Basha, επηθεθαιήο καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζηελ επελδπηηθή ηξάπεδα EFG-Hermes ζεκείσζε φηη νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ηδίσο ηα απμαλφκελα επηηφθηα θαη
νη απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Οη παξάγνληεο ηεο
αγνξάο πξνζβιέπνπλ ζηε λνκηζκαηηθή ραιάξσζε θαη
ζηηο πεξηθνπέο ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Αηγχπηνπ (CBE), αιιά απηέο αλακέλεηαη λα αλαβιεζνχλ, αλέθεξε, επηζεκαίλνληαο φηη κεηά ηηο απμήζεηο ησλ
επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ δελ πξέπεη λα αλακέλνπκε κείσζή ηνπο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ
2019. "Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επελδχζεηο ζα επεξεαζηνχλ,
φπσο εμήγεζε, επεηδή νη επελδπηέο αλππνκνλνχλ λα κεησζνχλ ηα επηηφθηα. Σα πςειφηεξα επηηφθηα ζα επεξεάζνπλ επίζεο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, δηφηη ζα ζεκάλνπλ πςειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηελ θπβέξλεζε.
Νσξίηεξα απηφ ην κήλα, ε CBE απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ηα επηηφθηα ζην 16,75% γηα θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο
θαη 17,75% γηα νινλχθηηα δάλεηα. Ζ CBE κείσζε ηα επηηφθηα θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο λσξίηεξα ην έηνο,
αιιά έθηνηε ηα θξάηεζε ζε αλακνλή.
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Δλ ησ κεηαμχ, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζα
ζεκαίλεη δαπαλεξφηεξεο εηζαγσγέο θαπζίκσλ, γεγνλφο
πνπ ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο πεξηθνπέο ησλ επηδνηήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηφληζε ν θ. Abu Basha. Οη εηδηθνί
πξνβιέπνπλ φηη ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζηε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ πξηλ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
επφκελνπ έηνπο. Μηα ηέηνηα θίλεζε, σζηφζν, ζα ελίζρπε
ηνλ πιεζσξηζκφ, γεγνλφο πνπ ζα έδηλε ζηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) έλαλ αθφκε ιφγν λα δηαηεξήζεη πςειά επηηφθηα. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη θεληξηθέο
ηξάπεδεο ζπρλά απμάλνπλ ηα επηηφθηα γηα λα απνζαξξχλνπλ ηηο δαπάλεο σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε
ην επηέκβξην ζε 16% ζε ζχγθξηζε κε 14% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ζχκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία
(CAPMAS). Αληίζηνηρα, ην κεληαίν επηηφθην απμήζεθε
ζε 2,5% ην επηέκβξην απφ 1,8% ηνλ Αχγνπζην.
Με απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε θπβέξλεζε πξέπεη λα εξγαζηεί εληαηηθά γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο πνπ
θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δήισζε ν θ. Abu
Basha. Δμήγεζε φηη ελψ ηα επηηφθηα είλαη έλα ζηνηρείν
ζην νπνίν ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα κπνξνχζε λα δψζεη
πξνζνρή, δελ είλαη εληνχηνηο ην θχξην θαη ε θπβέξλεζε
δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη ν θχξηνο δηεγεξηηθφο
παξάγνληαο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε
δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο ρξεηάδεηαη θνξνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ θαη ελζάξξπλζε ζηελ αλεπίζεκε (παξάιιειε)
νηθνλνκία λα επηζεκνπνηεζεί, ηφληζε. Έλα ζαθέο ζρέδην
γηα πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεην, φπσο
ππήξμε ζρέδην καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, επεζήκαλε.
Σφληζε φηη νη μέλνη επελδπηέο βιέπνπλ ηελ αηγππηηαθή
νηθνλνκία ζεηηθά ιφγσ ησλ επηηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ
καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη φηη είλαη θαζαξνί
αγνξαζηέο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. "Πξέπεη λα
έρνπκε ηελ ίδηα ζαθήλεηα ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ επφκελε
δεθαεηία, ππνδεηθλχνληαο ηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο ε
θπβέξλεζε ζέιεη λα ελζαξξχλεη θαη ηη θίλεηξα ζα δνζνχλ", πξφζζεζε.
"Σα πξνβιήκαηά καο είλαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Πξέπεη λα έρνπκε πνιηηηθέο ζε επίπεδν ηνκέσλ γηα λα
ελεξγνπνηήζνπκε ηε βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία ", θαηά
ηνλ Omar El-Shenety, δηεπζπληή ηνπ νκίινπ Multiples,
κηαο εηαηξείαο ζπκβνχισλ επελδχζεσλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηη ζπκβαίλεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε θπβέξλεζε ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα επελδχζεηο ζε ΑΞΔ θαη ραξηνθπιαθίνπ,
δήισζε. Ζ θπβέξλεζε αλέκελε πςειφηεξνπο αξηζκνχο,
αιιά ιφγσ ησλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ δελ ππήξμαλ.
"Δίκαζηε ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη
ζηελ πεξηνρή θαη ζε παγθφζκην επίπεδν", δήισζε ν ElShenety.
Πξφζζεζε φηη ζην παξειζφλ νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ
πεηξειαίνπ είραλ σο απνηέιεζκα πςειφηεξνπο ινγαξηαζκνχο γηα εηζαγσγέο, αιιά ηα απμεκέλα έζνδα γηα ηηο
ρψξεο ηνπ Κφιπνπ ζήκαηλαλ φηη είραλ πιενλάζκαηα απφ
ηα νπνία ε Αίγππηνο είρε σθειεζεί κε ηε κνξθή νηθνλν-
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κηθήο βνήζεηαο θαη απμεκέλσλ εκβαζκάησλ απφ Αηγχπηηνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ Κφιπν. Ωζηφζν, απηά ηα
πξάγκαηα δελ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ζήκεξα, δήισζε ν
El-Shenety, επεηδή νη ρψξεο ηνπ Κφιπνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπο γηα εζληθνπνηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κηζζσζνχλ ιηγφηεξνη Αηγχπηηνη.
Όινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ
αμία ηεο ιίξαο, δήισζε ν El-Shenety, πξνζζέηνληαο φηη
απηφ δελ ζα ήηαλ αξθεηά επέιηθην κέηξν γηα λα απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε CBE ζα
πξέπεη λα επηηξέςεη ζηε ιίξα λα ππνηηκεζεί θαηά LE0.25
ζηαδηαθά θαη φρη λα πεξηκέλεη θαη λα ηελ ππνηηκήζεη θαηά έλα κεγάιν πνζφ, είπε, πξνζζέηνληαο φηη νη ππεχζπλνη
γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα κάζνπλ φηη ε ηαρεία
ιήςε κέηξσλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθεπρζνχλ νη
αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
"Γελ είλαη νη θαιχηεξεο ζηηγκέο γηα ηνπο ππεχζπλνπο
ράξαμεο πνιηηηθήο. Ωζηφζν, νη ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο αιιά ηηο αληηκεηψπηζαλ, ξηδηθά, θαηάθεξαλ λα
ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο πην γξήγνξα ", δήισζε. χκθσλα κε ηνλ El-Shenety, νη παξάγνληεο πνπ ρξεηάδνληαη
ηψξα είλαη "δηαθάλεηα πνιηηηθήο θαη επειημία πνιηηηθήο".
ην ίδην πλεχκα, ν Νηία Ννπξεληίλ, θαζεγεηήο νηθνλνκηθψλ ζην Ακεξηθαληθφ Παλεπηζηήκην ζην Κάηξν, δήισζε
φηη ε Αίγππηνο δελ δηέζεηε έλα ζαθέο πιαίζην πνιηηηθήο
πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ θφζκν λα πξνβιέπνπλ ηη ζα θάλεη
ε θπβέξλεζε ελφςεη κηαο θξίζεο. Αλαγλψξηζε φηη ε θπβέξλεζε είλαη ζε έλα ζθηρηφ ζεκείν κε πνιχ πεξηνξηζκέλν πεξηζψξην ειηγκψλ, δεδνκέλσλ ησλ πςειφηεξσλ επηηνθίσλ, ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο
πςειφηεξεο παγθφζκηαο αμίαο δνιιαξίνπ. Ωζηφζν, αλέθεξε φηη ελψ ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε είλαη
απαξαίηεηε, δελ επαξθεί γηα λα αλαπηπρζεί θαη ε Αίγππηνο ρξεηάδεηαη ηψξα δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε. Καη’
απηφλ, νη επελδπηέο εμαθνινπζνχζαλ λα παξαπνλνχληαη
γηα ην ίδην δηαρξνληθφ πξφβιεκα γξαθεηνθξαηίαο θαη
εκπνδίσλ πξφζβαζεο (red tape), θαζψο θαη γηα αβεβαηφηεηεο ζηελ πνιηηηθή.
$14,7 δηζ. νη εμαγσγέο από ηηο Διεύζεξεο Εώλεο ην
ελλεάκελν 2018
Οη ειεχζεξεο δψλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε Γεληθή Αξρή
Δπελδχζεσλ θαη Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), πξαγκαηνπνίεζαλ εμαγσγέο αμίαο 14,7 δηζ. Γνιιαξίσλ απφ ηνλ
Ηαλνπάξην έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018, ήηνη αχμεζε
θαηά 1,1 δηζ. Γνιιάξηα ζε ζρέζε κε πέξπζη, δήισζε ε
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Sahar
Nasr . Καηά ηε δηάξθεηα δήισζεο Σχπνπ ηελ Κπξηαθή
28/10, εμήγεζε φηη νη εμαγσγέο βαζηθψλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζε 8,3 δηζ. Γνιιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ ηνπ 2018, πξνζζέηνληαο φηη νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ έθζαζαλ ηα 6,4 δηζ. Γνιιάξηα θαηά ηελ
πξναλαθεξζείζα πεξίνδν.
Ζ θα Nasr πξφζζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο αλήιζε ζε 1.102 έξγα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 898 ζηηο δεκφζηεο ειεχζεξεο δψλεο θαη 204 ζε ηδησηηθέο ειεχζεξεο δψλεο. Σν ζπλνιηθφ
θεθάιαην ησλ ελ ιφγσ έξγσλ αλήιζε ζε 11,4 δηζ. Γνιιάξηα, επηπιένλ ησλ 2,15 δηζ. Γνιιαξίσλ μέλσλ άκεζσλ
επελδχζεσλ", δήισζε ε Τπνπξγφο, ζεκεηψλνληαο φηη ηα
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έξγα απηά ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία 200.000 ζέζεσλ
εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ε θα Nasr αλέθεξε φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ ππνπξγείσλ επελδχζεσλ, εκπνξίνπ, βηνκεραλίαο θαη
νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλεη ηηο επελδπηηθέο δηαδηθαζίεο
ζηηο ειεχζεξεο δψλεο. Σν ππνπξγείν εξγάδεηαη επί ηνπ
παξφληνο γηα ηελ αλάπηπμε επηά ειεχζεξσλ δσλψλ, αλακέλνληαο πάλσ απφ 1.000 έξγα λα αλνίμνπλ ζε απηά,
παξέρνληαο 120.000 ζέζεηο εξγαζίαο, απνθάιπςε ν ππνπξγφο, πξνζζέηνληαο, επηπιένλ, φηη ην ππνπξγείν εξγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο γηα ηε δεκηνπξγία 12 λέσλ επελδπηηθψλ δσλψλ ζηελ Αίγππην, πνπ αλακέλνληαη λα
πεξηιάβνπλ πεξίπνπ 8.000 έξγα θαη λα παξάζρνπλ
100.000 επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Πξηλ απφ αξθεηέο εκέξεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο GAFI ελέθξηλε ζρέδηα
θαλνληζκψλ γηα ην ζχζηεκα εξγαζίαο ζηηο ειεχζεξεο
δψλεο θαη ηελ ίδξπζε ηξηψλ λέσλ ειεχζεξσλ δσλψλ.
Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε 25 εθαηνκκύξηα
θησρώλ Αηγππηίσλ γηα ηελ θαιύηεξε παξνρή ππεξεζηώλ
H ππνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θα. Ghada Wali
δήισζε πξφζθαηα φηη ην ππνπξγείν έρεη δεκηνπξγήζεη
κηα βάζε δεδνκέλσλ 25 εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ ρακεινχ
εηζνδήκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θνηλσληθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηηο νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Πξφζζεζε φηη ε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη ε
κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο θησρέο νηθνγέλεηεο
ζηελ Αίγππην.
Ζ ππνπξγφο ζεκείσζε επίζεο φηη ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε λφκν πνπ πξνζηαηεχεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,
επηζεκαίλνληαο φηη πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην πνιίηεο κε
αλαπεξία έιαβαλ νηθνλνκηθή βνήζεηα ην 2018.
ε πξφζθαην ζπλέδξην ε ππνπξγφο δήισζε φηη ην ππνπξγείν ηεο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξνρή ελφο δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη αλάπηπμεο, επηζεκαίλνληαο φηη ην ππνπξγείν ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξηθήο γηα λα παξέρεη ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ
εηζνδήκαηνο 17 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ρξεκαηηθήο ζηήξημεο.
Ζ Τπνπξγφο εμήγεζε φηη ηα πξνγξάκκαηα Takaful θαη
Karama ηνπ ππνπξγείνπ, ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ ην 2015
γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ νηθνγελεηψλ
ρακεινχ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνρή ππφ φξνπο ρξεκαηηθψλ επηδνηήζεσλ, έρνπλ ήδε θηάζεη ζε 5.630 ρσξηά θαη
νηθηζκνχο θαη ζηηο 27 δηνηθεηηθέο επαξρίεο ηεο ρψξαο. Οη
παξνρέο απφ ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα
ζε 2 εθαηνκκχξηα νηθνγέλεηεο. Δπί πιένλ, ην ππνπξγείν,
ζε ζπλεξγαζία κε αξθεηέο ΜΚΟ, εθαξκφδεη επί ηνπ παξφληνο έλα πξφγξακκα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή
300.000 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ γηα θησρέο νηθνγέλεηεο.
χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο θξαηηθήο ζηαηηζηηθήο αξρήο CAPMAS, ην πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο ζηελ
Αίγππην απμήζεθε ζην 27,8% ην 2015, έλαληη 25,2% ην
2010. Σν πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη
ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ πηνζέηεζε ε Αίγππηνο απφ ην
2016 έρνπλ αζθήζεη πίεζε ζε πνιινχο Αηγχπηηνπο πνπ
δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.

ΔΛΙΓΑ

9

Όζνη βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θεξδίδνπλ EGP 482 (27 δνιιάξηα) ή ιηγφηεξν αλά κήλα, ελψ ε
θάησ απφ ηελ αθξαία γξακκή θηψρεηαο θεξδίδεη EGP
322 ($18) ή ιηγφηεξν, ζχκθσλα κε ηειεπηαία ζηνηρεία.
Οη επελδύζεηο ζην ηλά βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο
αηδέληαο ηνπ θόξνπκ ζπλεξγαζίαο Αηγύπηνπ-Κνπβέηη
Ο επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Κνπβέηη ζην ζπκβνχιην ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Κνπβέηη, Mohamed AlSagger, δήισζε φηη ε επέλδπζε ζην ηλά ζα βξίζθεηαη
ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ πξψηνπ θφξνπκ κεηαμχ
ησλ δχν ρσξψλ ην νπνίν αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 7 Ννεκβξίνπ ζην Κνπβέηη.
ε δειψζεηο ηνπ ζην θξαηηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ
MENA ην άββαην27/10, ν θ. Al-Sagger δήισζε φηη νη
πεξηζζφηεξνη επελδπηέο απφ ηνλ Κφιπν ηείλνπλ λα επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ζχκθσλα
κε ηελ εμέιημε πνπ παξαηεξήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Απφ ηελ άπνςε απηή, θάιεζε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε
λα ξίμεη πεξηζζφηεξν θσο ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζην
ηλά, πξνβάιινληαο εηδηθφηεξα φηη νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο βειηηψλνληαη εθεί.
Σν θφξνπκ ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Κνπβέηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηνπ Κνπβέηη έηρ Υακπέξ Αι Μνπκπάξαθ Αι Υακάλη Αι ακπάρ,
ν νπνίνο ζα παξαζηεί επίζεο ζηελ εθδήισζε.
Αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Αηγύπηνπ ζε ΑΞΔ παγθνζκίσο
Σν κεξίδην ηεο Αηγχπηνπ ζηηο παγθφζκηεο άκεζεο μέλεο
επελδχζεηο απμήζεθε θαηά 0,002%, ζε ζχγθξηζε κε ην
2017, παξά ηελ πηψζε ζε δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε
αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ
θαη Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI). Ζ GAFI πξφζζεζε φηη νη
ηδησηηθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 47%, γηα λα θηάζνπλ ηα EGP 31δηζ , ζε ζχγθξηζε κε EGP 213δηζ θαηά
ην 2017.
Ζ GFEC ηεο Αηγύπηνπ ππνγξάθεη πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κίλα
Ζ Γεληθή Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ (GFEC) ππέγξαςε ηε Γεπηέξα πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκφινγφ ηεο ηεο Κίλαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ
επελδχζεσλ.
ε δήισζή ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Κξαηηθήο
Αξρήο Δκπνξηθήο Αληηπξνζσπείαο Ahmed Antar δήισζε φηη πάλσ απφ 1.070 θηλεδηθέο εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ
ζήκεξα ζηελ Αίγππην κε ζπλνιηθή επέλδπζε 554 εθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ. Ο θ. Αληάξ πξφζζεζε φηη ε Κίλα
θαηέρεη ηελ 21ε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ
Αίγππην.
Σν πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε
ηεο παξαγσγήο κέζσ 11 επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο εθνδηαζηηθήο, ηεο ππνδνκήο θαη ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ.
Ζ ζπκθσλία ζα πινπνηεζεί ππφ ηελ επίβιεςε κηαο ηεηξακεινχο επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ αηγππηηαθψλ ππνπξγείσλ εκπνξίνπ θαη
βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ θαη επελδχζεσλ, θαζψο θαη ε
εζληθή επηηξνπή αλάπηπμεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ ηεο
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Ζ Αίγππηνο θηάλεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Π.Σ. γηα ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο $3 δηζ.
Ζ Αίγππηνο πξνρψξεζε ζε λέα ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, δήισζε ην ππνπξγείν επελδχζεσλ πξφζθαηα. Ζ ρψξα είρε εμαζθαιίζεη δάλεην παξφκνηαο θχΖ Αίγππηνο θαη ε ΔΣΔπ ππνγξάθνπλ ζπκθσλία ζεο ην 2016 απφ ην ΓΝΣ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Οηύςνπο 214 εθαη. Δπξώ γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξε- θνλνκηθψλ ην δάλεην ζα εμαζθαιηζηεί θαηά ηνπο πξνζεζηώλ πγηεηλήο ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ
ρείο κήλεο.
Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ππέγξαςε
ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζπκθσλία χςνπο 214 εθαη. Γεκνπξάηεζε νκνιόγσλ αμίαο EGP 18,5 δηζ. από
επξψ κε ηελ Αίγππην κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ππεξε- ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο Αηγύπηνπ
ζηψλ πγηεηλήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκνπξάηεζε ηελ Κπξηαθή
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ.
28/10 θξαηηθά νκφινγα 91 εκεξψλ θαη 273 εκεξψλ ζπΖ λέα ρξεκαηνδφηεζε ζα ζηξαθεί ζηελ απνθαηάζηαζε λνιηθήο αμίαο 18,5 δηζ. EGP.
ηνπ εμ 69ρικ. θχξηνπ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener ε δσληαλή ζχλδεζε, ην ππνπξγείν δήισζε φηη ε αμία
Drain πνπ δηαζρίδεη ηηο επαξρίεο Kafr El-Sheikh Gharbia ησλ νκνιφγσλ (T-Bonds) 91 εκεξψλ πνπ έρεη πσιήζεη
θαη Dakahlia ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ θαη έθζαζε ηα 9,750 δηζ. EGP κε κέζε απφδνζε 19,709%,
είλαη γλσζηφ φηη είλαη έλα απφ ηα πην ζνβαξά κνιπζκέλα πξνζζέηνληαο απνδεθηέο πξνζθνξέο ζε πνζνζηά κεηαμχ
απνρεηεπηηθά δίθηπα ζηε ρψξα.
19,724% θαη 19,001%. Όζνλ αθνξά ηα νκφινγα 273 εΖ ζπκθσλία ππνγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο κεξψλ, αμίαο 8,750 δηζ. EGP, ε κέζε απφδνζε ήηαλ
ηνπ Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ Sahar Nasr ζην 19,812%, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν. Ζ απφδνζε θπκάλΛνπμεκβνχξγν. «Σν έξγν απηφ ζα έρεη κεγάιν αληίθηπ- ζεθε απφ 19,84% έσο 19,499%, αληίζηνηρα.
πν, θαζψο ζα θαηαζηήζεη πην δηαζέζηκεο ηηο ππεξεζίεο Οη δεκνπξαζίεο νκνιφγσλ (Σ-Bonds) δηελεξγνχληαη απφ
πγηεηλήο θαη ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
ησλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Νείινπ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Αηγππηίσλ ζε πνιιέο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο", ΣΡΗΜΔΡΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟΤΑΗΓΤΠΣΟΤ
δήισζε ν Werner Hoyer, Πξφεδξνο ηεο ΔΣΔπ θαηά ηελ
ηειεηή ππνγξαθήο. Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ Πξσηνβνπ- 6ε ηξηκεξήο ύλνδνο Κνξπθήο Διιάδαο-Κύπξνπιία Οηθνλνκηθήο Δπειημίαο (ERI) ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία Αηγύπηνπ (Κξήηε, 10/10/2018)
επηδηψθεη λα «βειηηψζεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο αηγππηηα- Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αξθεηά
εο
θήο νηθνλνκίαο θαη λα νηθνδνκήζεη ηζρπξφηεξε θνηλσλη- εθηεηακέλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο 6 ηξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεθννηθνλνκηθή ππνδνκή», πξφζζεζε.
Ζ ηξάπεδα δήισζε φηη πξφθεηηαη γηα ην πξψην νινθιε- ηνρή ηνπ Έιιελα Π/Θ θ. Α. Σζίπξα θαη ησλ Πξνέδξσλ
ξσκέλν έξγν απνξξχπαλζεο ζηελ Αίγππην, ην νπνίν πε- ηεο Κχπξνπ θ. Αλαζηαζηάδε θαη ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi,
ξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε ιχκαηα θαη απνρέηεπζε, ζηε- πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Κξήηε (Δινχληα) ζηηο 10/10. Σα
ξεά απφβιεηα θαη απνρέηεπζε. Πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπάηνκα αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ βειηησκέλεο ππε- ξίσο ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ηξηκεξνχο νηθνλνκηξεζίεο απνρέηεπζεο θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ σο απνηέιε- θήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα
ζκα ησλ πξνβιεπφκελσλ επελδχζεσλ, αλαθέξεη ε δήισ- ηεο πλφδνπ ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Γηαθήξπμεο ηεο 6εο
πλφδνπ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο πδξνγνλαλζξάθσλ, ειεζε.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη κεγάιε επηρνξήγεζε θηξηζκνχ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (κεηαθνξά
χςνπο πεξίπνπ 46 εθαηνκκπξίσλ επξψ κέζσ ηεο επελδπ- θπζηθνχ αεξίνπ, ειεθηξηθφο αγσγφο EuroAfrica Interηηθήο δηεπθφιπλζεο γεηηνλίαο (NIF) γηα ηε ρξεκαηνδφηε- connector), αλάπηπμεο ηξηκεξνχο δηθηχνπ θαηλνηνκίαο
ζε επελδχζεσλ θαη ηερληθήο βνήζεηαο ζην έξγν, ελψ ε (“Collaborative Innovation Network”, πνπ εγθαηληάζηεθε
εο
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα ηεο 5 πλφδνπ ζηε Λεπθσζία, πέξζη ην
(ΔΣΑΑ) ζπκβάιιεη ζε 148,3 εθαηνκκχξηα επξψ, δήισζε Ννέκβξην), πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζκνχ (θνηλέο θξνπαδηέξεο, πξνψζεζε θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ζπλεξζε δήισζε.
Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη επέθηα- γαζία ζηε δηαρείξηζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ). Δπίζεο,
ζε πεξίπνπ 30 κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηελ φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εγέηεο ησλ
εγθαηάζηαζε θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ιπκά- ηξηψλ ρσξψλ δεζκεχζεθαλ γηα πξνψζεζε ηεο ηξηκεξνχο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αξκφδησλ θνξέσλ θαη εξεπλεηηθψλ
ησλ, πξφζζεζε ην ππνπξγείν.
Ζ ζπκθσλία ηεο Σεηάξηεο θέξλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηδξπκάησλ ζηνπο θιάδνπο γεσξγίαο, αιηείαο, ηρζπνθαιιηΔΣΔπ θέηνο ζηελ Αίγππην ζηα πεξίπνπ 740 εθαηνκκχξηα εξγεηψλ θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ελψ παξάιεπξψ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ πδάησλ θαη ησλ ιπκάησλ, ιεια ελζάξξπλαλ ηελ πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ησλ επηρεηθαζψο θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ κεγέζνπο ξεκαηηθψλ / επελδπηηθψλ ηνκέσλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ
(ΜΜΔ) θαη ησλ κεζαίσλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ ζηνπο θιάδνπο ειαηνθαιιηέξγεηαο, δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο
ηξάπεδα.
Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δηκεξή ζπλάληεζε ηνπ
Έιιελα Π/Θ κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν, θαη ζηε ζπδήηεΚίλαο θαη ην θηλεδηθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ.
Σνλ επηέκβξην, ε Αίγππηνο ππέγξαςε ζεηξά ζπκβάζεσλ κε θηλεδηθέο εηαηξείεο γηα ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηε ρψξα κε κηα επέλδπζε αμίαο 18,3 δηζ.
Γνιιαξίσλ.
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ζή ηνπο γηα ελδπλάκσζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, επελδχζεσλ θαη ηνπξηζκνχ.
Πέξαλ ηεο Κνηλήο Γηαθήξπμεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο έμη ζπλνιηθά ζπκθσλίεο θαη
κλεκφληα ζπλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: (α) Γηκεξήο πκθσλία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Διιάδαο-Αηγχπηνπ, (β)
Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, (γ) Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο,
(δ) Σξηκεξέο Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ
Σερληθή πλεξγαζία Σεισλείσλ, (ε) Σξηκεξέο Μλεκφλην
πλεξγαζίαο κεηαμχ Φνξέσλ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ
(Enterprise Greece κε αληίζηνηρνπο θνξείο ΚχπξνπΑηγχπηνπ), θαη (ζη) Δπηζηνιή Πξνζέζεσλ κεηαμχ Egyptian Countryside Development Company (ECDC-El Reef
El Masry, αξκφδηαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάθηεζεο
θαη αγξνηηθήο αμηνπνίεζεο εξεκηθψλ εθηάζεσλ) θαη θππξηαθνχ νκίινπ GKI Group of Companies, γηα ζπλεξγαζία ζηνλ θιάδν ειαηνθαιιηεξγεηψλ.
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Άλνδνο ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ εγρώξηα νηθνλνκία σο
ην ηέινο Ηνπιίνπ 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην επίπεδν ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο απμήζεθε θαηά EGP9,1 δηζ. ζε
κεληαία βάζε (+0,3%) θαη έθζαζε ζε EGP3,466 ηξηζ.
ζην ηέινο Ηνπιίνπ 2018. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα,
θαηά ην κήλα Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθε θαηά
EGP18 δηζ. ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο ππφ επξεία
έλλνηα (Μ2, +0,7%) έλαληη ηνπ Ηνπλίνπ, θζάλνληαο ην
επίπεδν ησλ EGP2,65 ηξηζ., ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά
κεηψζεθε ε πξνζθνξά ρξήκαηνο ππφ ζηελή έλλνηα (Μ1)
θαηά EGP8,9 δηζ. (-1,1%). εκεηψλεηαη φηη ε πξνζθνξά
ρξήκαηνο Μ2 πεξηιακβάλεη ηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο ζε
ιίξεο θαη ζπλάιιαγκα, ελψ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο κε ηε
ζηελή έλλνηα (Μ1) πεξηιακβάλεη ηελ θπθινθνξία ρξήκαηνο εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο ζε εγρψξην λφκηζκα.
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 27εο επηεκβξίνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη 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%. εκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο δχν 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.
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Σέηαξηνο ν αηγππηηαθόο ηξαπεδηθόο θιάδνο ζηνλ αξαβηθό θόζκν
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Έλσζεο Αξαβηθψλ
Σξαπεδψλ (UAB), ν αηγππηηαθφο ηξαπεδηθφο θιάδνο θαηαηάζζεηαη ηέηαξηνο ζηνλ αξαβηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ
θφζκν απφ απφςεσο κεγέζνπο ελεξγεηηθνχ, θαη πξψηνο
κεηαμχ ησλ κε πεηξειαηνπαξαγσγψλ αξαβηθψλ ρσξψλ.
πγθεθξηκέλα, ν αηγππηηαθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη ην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ελεξγεηηθνχ θαη
ην 9% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ αξαβηθψλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο UAB, θ. Fattouh, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζην ηέινο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε $284 δηζ.,
απμεκέλν θαηά 4,6% έλαληη ηνπ ηέινπο ηνπ 2017. Δπηπιένλ, ην χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ζην ηέινο ηνπ 2018 εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $198,7 δηζ., απμεκέλν θαηά 6,3%
έλαληη ηνπ ηέινπο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Ο θ. Fattouh
επηζήκαλε εμάιινπ φηη νη αηγππηηαθέο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πξνο ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εκθαλίδνληαη απμεκέλεο θαηά 10,4% έλαληη ηνπ 2017, θαζηζηψληαο ηηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο θπξίαξρεο απφ πιεπξάο
ρνξεγήζεσλ ζηνλ αξαβηθφ ηξαπεδηθφ θφζκν. Σέινο, ν θ.
Fattouh επηζήκαλε φηη ηέζζεξηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 1.000 θνξπθαίσλ παγθνζκίσο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ: πξφθεηηαη γηα ηηο National Bank of Egypt (NBE), Banque Misr, Commercial
International Bank (CIB) θαη Arab African International
Bank, πνπ εκθαλίδνπλ ζπλδπαζκέλν κέγεζνο ελεξγεηηθνχ χςνπο $147,9 δηζ.
ην επίπεδν ησλ EGP110,8 δηζ. ηα ηξαπεδηθά δάλεηα
πξνο κηθξνκεζαίεο (6.2018)
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο αλεξρφηαλ ζε EGP110,8 δηζ. ($6,2
δηζ.). εκεηψλεηαη φηη απφ ην έηνο 2015, ε Κεληξηθή
Σξάπεδα έρεη επηβάιεη ζηα αηγππηηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθή ζηαδηαθήο επέθηαζεο ησλ
ρνξεγήζεψλ ηνπο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κε
ζηφρν έσο ην έηνο 2020 ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο απηέο λα απνηεινχλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ρνξεγήζεψλ ηνπο. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρακειφηνθσλ ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ηεηξαεηία 2017-2020 ζα πξέπεη λα
αλέξρεηαη ζην επίπεδν ησλ EGP200 δηζ. ($11,2 δηζ.).
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Moody’s αλαβαζκίδεη
ηελ πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνύ ηξαπεδηθνύ ηνκέα
Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s αλαβάζκηζε ζηηο
10/10 ηελ πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ζηαζεξή ζε ζεηηθή, «δεδνκέλσλ ησλ απμαλφκελσλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ ηεο νηθνλνκίαο, νη
νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ». Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε ζεηηθή
πξννπηηθή ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αληαλαθιά ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο ηνπ κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ε πξννπηηθή ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο
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ηθαλφηεηαο ηνπ νπνίνπ αλαβαζκίζηεθε πξφζθαηα (απφ
ηε Moody’s ζε ζεηηθή (κε αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ζε
“B3”). Ο νίθνο επηζεκαίλεη ην πςειφηαην επίπεδν
έθζεζεο ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ζε ηίηινπο ρξένπο
ηνπ δεκνζίνπ, δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ζηνηρεία Ηνπλίνπ
ηξέρνληνο έηνπο ε αμία ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εηο
ρείξαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ
θιάδνπ πξνο ην αηγππηηαθφ θξάηνο αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ
εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
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$1,54 δηζ.). Οη κεηνρέο ηνπ νκίινπ Sarwa αλακέλεηαη λα
μεθηλήζνπλ λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζηηο 15/10, ελψ ε ηξέρνπζα θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην εθηηκάηαη ζε
EGP5,3 δηζ. (πεξίπνπ $297 εθαη.).

Ο κεγάινο θαηαζθεπαζηηθόο όκηινο Hassan Allam
Holding αλαθνηλώλεη αξρηθή δεκόζηα εγγξαθή κεηνρώλ ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην
χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 8/10
ν κεγάινο εγρψξηνο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Hassan
πκθσλία επαλαγνξάο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύ- Allam Holding αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) κεξηδίνπ έσο
πηνπ κε θνηλνπξαμία μέλσλ ηξαπεδώλ
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε ηε 44,3% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζηα Υξεκαηηζηήζχλαςε, ζηηο 10/10, ζπκθσλίαο επαλαγνξάο θξαηηθψλ ξηα Αηγχπηνπ θαη Λνλδίλνπ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ερξενγξάθσλ (Repos) κε θνηλνπξαμία δηεζλψλ ηξαπεδψλ, ληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ. Καηά ηε δηνίθεζε ηνπ νκίζπλνιηθήο αμίαο $3,8 δηζ., πεξηφδνπ σξίκαλζεο ηεζζά- ινπ, νη κεηνρέο πνπ ζα δηαηεζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην ζα
ξσλ εηψλ θαη έμη κελψλ, θαη κέζεο δηάξθεηαο δσήο πξνέιζνπλ ηφζν απφ ην κεξίδην ηεο νηθνγέλεηαο Hassan
ηξηψλ εηψλ. Ζ θνηλνπξαμία ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ πεξη- Allam πνπ θαηέρεη ην 86,2% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,
ιακβάλεη ηηο Citigroup Global Markets Limited, Credit φζν θαη απφ εθείλν ηεο International Finance CorporaSuisse AG (London Branch), Deutsche Bank AG tion (IFC) -ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο Παγθφζκηαο
(London Branch), First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Σξάπεδαο- πνπ θαηέρεη ην ππφινηπν 13,8%. Καηά ηνλ
Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, ICBC νηθνλνκηθφ Σχπν, ηελ αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή ησλ κεStandard Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Natixis ηνρψλ ηεο Hassan Allam πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη
θαη Nomura International plc. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία επα- επελδπηηθέο ηξάπεδεο Arqaam Capital (Νηνπκπάη), Reλαγνξάο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο naissance Capital (Ρσζία) θαη EFG Hermes (Αίγππηνο).
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ πξνο επηκήθπλζε ησλ Όπσο δήισζε ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ Hassan Allam, ηα
πεξηφδσλ σξίκαλζεο ηνπ ρξένπο, θαζψο θαη πξνο κεξη- έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ πξφθεηηαη λα ρξεκαθή θάιπςε ησλ επηθείκελσλ εθδφζεσλ αηγππηηαθψλ ηνδνηήζνπλ ζεηξά επελδπηηθψλ ζρεδίσλ επέθηαζεο ησλ
θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα, πνπ ζα δηαηεζνχλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, θαζψο επίζεο ηεο αλάπηπμήο ηνπ ζηνπο θιάδνπο ειηαθήο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
ελέξγεηαο θαη δηαρείξηζεο πδάησλ.
Δπηηπρήο ε αξρηθή δεκόζηα εγγξαθή κεηνρώλ ηνπ
νκίινπ Sarwa Capital
Ζ αλάπηπμε ηνπ κε ηξαπεδηθνύ ρξεκαηνπηζησηηθνύ
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηνκέα ζηελ Αίγππην δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθναξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) πεξίπνπ 295 εθαη. κεην- λνκία: Τπνπξγόο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ
ρψλ ηνπ νκίινπ Sarwa Capital (πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην Ο Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, θ.
47,2% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) ζην Υξε- Hesham Tawfeek, ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ Φφκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία, ξνπκ Αζθαιίζεσλ θαη Δπελδχζεσλ πνπ εγθαηληάζηεθε
θαζψο ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαηά 30,1 θνξέο. ηε Γεπηέξα 29/10 ζην Sharm El-Sheikh ππφ ηελ αηγίδα
εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Sarwa Capital απνηειεί ην κε- ηνπ πξσζππνπξγνχ Mostafa Madbouly, δήισζε φηη ε
γαιχηεξν πάξνρν ππεξεζηψλ θαηαλαισηηθήο ρξεκαην- παξνπζία ελφο ζχγρξνλνπ κε ηξαπεδηθνχ ρξεκαηνπηδφηεζεο θαη δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφ- ζησηηθνχ ηνκέα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
λησλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε ηελ Beltone Financial, ε- αεηθφξν αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
ηαηξεία-ζχκβνπιν ηεο αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο ηεο ηελ νκηιία ηνπ θ. Tawfeek ζην θφξνπκ, πνπ νξγαλψSarwa, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο ησλ κεηνρψλ, λεηαη απφ ηελ Αηγππηηαθή Αζθαιηζηηθή Οκνζπνλδία,
πνπ δηαηέζεθαλ κέζσ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο πξνζθν- απφ ηηο 29 έσο ηηο 31 Οθησβξίνπ κε ηε ζπκκεηνρή πεξάο, πξνήιζε απφ ην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξηζζφηεξσλ απφ 25 ρσξψλ, ηνλίζηεθαλ νη πξνζπάζεηεο
δχν κεγάισλ Ακεξηθαλψλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ νη νπνί- πνπ θαηαβιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ αλάπηπνη γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ εκθάληζή ηνπο με ηνπ ηνκέα ησλ κε ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ζηελ αηγππηηαθή ρξεκαηαγνξά. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέ- ππεξεζηψλ, θαη ηδίσο ηεο αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ξνο ηεο δήηεζεο πξνήιζε απφ ηελ επηζηξνθή ζην αηγπ- πξνζαξκνζηνχλ ζην ξπζκφ ηεο παγθφζκηαο επηρεηξεκαπηηαθφ ρξεκαηηζηήξην αξθεηψλ κεγάισλ ηδησηηθψλ ή ηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο γηα θαηλνηφκεο
ζεζκηθψλ επελδπηψλ απφ αξαβηθέο θαη άιιεο ρψξεο, νη νηθνλνκηθέο ιχζεηο.
νπνίνη είραλ αλαζηείιεη ηελ επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα κεηά ην 2011. Ο φκηινο Sarwa αλαθνίλσζε πσο ε ηειηθή ηηκή δεκφζηαο πξνζθνξάο ηεο κεηνρήο
ηεο αλήιζε ζε EGP7,36. Όπσο αλέθεξαλ ρξεκαηηζηεξηαθέο πεγέο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο δήηεζεο πνπ εθδειψζεθε κέζσ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εγγξαθψλ γηα
ηηο κεηνρέο ηεο Sarwa αλήιζε ζε EGP27,5 δηζ. (πεξίπνπ
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Ο Tawfeek δήισζε φηη ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο ζπκβάιιεη κφλν κε 1% ηνπ ΑΔΠ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ, φπνπ
δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 3 έσο 4% ηνπ ΑΔΠ. Ο Τπνπξγφο επηβεβαίσζε φηη ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο ζηελ Αίγππην αλαπηχζζεηαη επί ηνπ παξφληνο κέζσ θηλήηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο λέαο λνκνζεζίαο θαη δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην θξάηνο.
Σν θφξνπκ εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο
θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα,
ψζηε λα απμεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ μεπεξλψληαο
ην 1% ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Γηνξγάλσζε ηεο 4εο Δηήζηαο Γηάζθεςεο «Έμππλσλ
Πόιεσλ» ζην Κάηξν
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, θαηά ην δηήκεξν 23-24/10 πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν Hilton Cairo Heliopolis ε ηέηαξηε εηήζηα δηεζλήο δηάζθεςε «Έμππλσλ Πφιεσλ» (“4th Annual Intelligent Cities Exhibition & Conference” – ICEC), κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ κεγάισλ
νκίισλ ηερλνινγηψλ αηρκήο, επελδπηψλ, αξρηηεθηφλσλ,
κεραληθψλ, πνιενδφκσλ, real estate developers, ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζθεπέο, απφ ην ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο αιιά θαη απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ
δηάζθεςε, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ αηγππηηαθφ
φκηιν ROOT Technologies, αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη πεξίπνπ 14.500 ζπκκεηέρνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πάλσ απφ 3.000 αλψηαηα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε θαη ηε
ζπδήηεζε επί ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ, θαζψο θαη ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ,
ζηνρεχνληαο ηελ θαηαζθεπή θαη ηε δηαρείξηζε ζχγρξνλσλ, «έμππλσλ» πφιεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηε δηάζθεςε κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα:
www.icec-mea.com.
Δμαγσγηθέο βιέςεηο ηνπ αηγππηηαθνύ νκίινπ
“smartphones” SICO
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν φκηινο Silicon Industries Corporation
(SICO), ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο αηγππηηαθφο φκηινο πνπ
εδψ θαη ιίγν θαηξφ θαηαζθεπάδεη «έμππλεο» θηλεηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη λα εμάγεη
ζηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, ζθνπεχεη λα αξρίζεη ηελ επέθηαζε ηεο εμαγσγηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε αθξηθαληθέο αγνξέο, θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλεο ηεο Κέλπαο,
ηνπ Μαξφθνπ, ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθφ,
ηεο Ν. Αθξηθήο, ηεο Νηγεξίαο, ηεο Μνδακβίθεο θαη ηεο
Γθάλαο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο πςειφβαζκνπ
ζηειέρνπο ηνπ αηγππηηαθνχ ηερλνινγηθνχ νκίινπ, ε αθξηθαληθή αγνξά είλαη πεξηζζφηεξν ππνζρφκελε απφ
εθείλεο ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ, δεδνκέλνπ φηη ην επίπεδν ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ είλαη ρακειφηεξν, ελψ
ππάξρεη έληνλε δήηεζε γηα smartphones ζε πξνζηηέο
ηηκέο ($50-$60), ηα νπνία κπνξεί λα δηαζέζεη ε SICO.
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Ζ Γηώξπγα ηνπ νπέδ ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηελ
KT ηεο Νόηηαο Κνξέαο θαη ηελ Διβεηηθή GGTT, γηα
λα επηηαρύλεη ηελ ππεξεζία δηαδηθηύνπ
Ζ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) ππέγξαςε κλεκφλην θαηαλφεζεο κε ηελ KT Corporation, ηνλ κεγαιχηεξν πξνκεζεπηή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ηεο
Νφηηαο Κνξέαο θαη ηελ Giga Global for Telecom and
Technology (GGTT), γηα λα εγθαηαζηήζεη έλα λέν ζχζηεκα ηερλνινγίαο πνπ ζα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ
Internet ζηελ πεξηνρή ζε 1 GBps. Οη δχν πιεπξέο δελ
παξείραλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αμία νχηε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο KT Hwang
Chang-Gyu θαη ν λαχαξρνο Mohab Mameesh, πξφεδξνο
ηεο SCA, παξέζηεζαλ ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα.
Ζ Chang-Gyu δήισζε φηη ε εηαηξηθή ζρέζε φρη κφλν ζα
βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
ηεο Αίγππην (ΣΠΔ) αιιά θαη ζα βνεζήζεη ηελ KT λα
επεθηείλεη ηελ παγθφζκηα παξνπζία ηεο. Πξφζζεζε φηη
ην κλεκφλην ζπκθσλίαο απνηειεί κέξνο ελφο κεγάινπ
έξγνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ππνδνκήο ΣΠΔ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.
Ο πξφεδξνο ηεο GGTT Mohamed Roshdy δήισζε φηη ην
έξγν απηφ ζα ζπκβάιεη ζηε κεηαθνξά ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ
εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ). Δπηζεκαίλεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο δνθηκέο πεδίνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ
απαηηνχλ ηαρχηεξε ππεξεζία ηαρχηεηαο ζην Γηαδίθηπν.
Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο GGTT Osama Yassin δήισζε φηη απηή ε ζπλεξγαζία ζα βνεζήζεη ζηελ παξνρή
θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο.
Ο Πξέζβεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο ζηελ Αίγππην Yoon
Yeocheol δήισζε φηη ε λέα εηαηξηθή ζρέζε ζα πξνζθέξεη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαηλνηφκεο ιχζεηο ΣΠΔ ζρνιηάδνληαο φηη ε Αίγππηνο είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο
ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ θαη έρεη κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ,
θπξίσο λέσλ. Απηή είλαη ε πξψηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ
δχν ρσξψλ απφ ηφηε πνπ ν Πξφεδξνο Abdel Fattah AlSisi επηζθέθζεθε ηε Νφηηα Κνξέα ηνλ Μάξηην ηνπ 2016
γηα λα πξνσζήζεη ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ηνπο.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηαζθεπή ηξηώλ κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ ζηε λέα
πόιε ηνπ Δι Αιακέηλ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θ. Ghaffar, ην αηγππηηαθφ θξάηνο
θαηαζθεπάδεη ηξία κεγάια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
ζηελ πεξηνρή ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ, ζηελ πεξηθέξεηα Matrouh, ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο ρψξαο.
Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ηα ηξία παλεπηζηήκηα αλακέλεηαη λα
μεθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο (2019/2020).
εκεηψλεηαη φηη ε λέα, ππφ θαηαζθεπή πφιε, ε νπνία
ζεσξείηαη πσο ζα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηελ θαηαζθεπή
ζχγρξνλσλ πφιεσλ «λέαο γεληάο» ζηελ Αίγππην, θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 48 ρηι. feddans, αλακέλεηαη λα
ζηεγάζεη πεξίπνπ 3 εθαη. θαηνίθνπο θαη έρεη ζπλνιηθφ
εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο EGP40 δηζ. χκθσλα κε
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ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο λέαο πφιεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί έσο ην 2020 θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο πάλσ απφ 400 ρηι. θαηνίθσλ.
Οινθιήξσζε 5 νπξαλνμπζηώλ ζηε λέα πόιε ηνπ Δι
Αιακέηλ από ηε City Edge Developments
Όπσο αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν φκηινο City
Edge Developments, ν νπνίνο απνηειεί θνηλνπξαμία ηεο
αηγππηηαθήο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA),
ηεο Housing & Development Bank (HDB) θαη ηεο Holding Company for Investment & Development, έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή πέληε νπξαλνμπζηψλ ζην πιαίζην
ηνπ επελδπηηθνχ project κε ηίηιν “North Edge Towers”
ζηελ ππφ θαηαζθεπή λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ έρεη επηηχρεη ν φκηινο απφ
ηελ πψιεζε νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ρψξσλ άιισλ ρξήζεσλ ζηνπο ελ ιφγσ νπξαλνμχζηεο αλέξρεηαη ζε EGP7,5
δηζ. Οη ηηκέο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηηο δηαθνξεηηθέο
νηθηζηηθέο ή άιισλ ρξήζεσλ κνλάδεο ηνπ ελ ιφγσ project
θπκαίλνληαη ζε κεηαμχ EGP30.000 ($1.680) θαη
EGP42.000 ($2.352). εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο City
Edge Developments, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο
ηξέρνληνο έηνπο, αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε νηθηζηηθψλ
projects πνπ απεπζχλνληαη ζε αλψηεξα εηζνδήκαηα. Παξάιιεια κε ην project θαηαζθεπήο νπξαλνμπζηψλ ζηε
λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ, ε City Edge εθηειεί αλάινγα
θαηαζθεπαζηηθά projects ζηηο πεξηνρέο Νέαο Γηνηθεηηθήο
Πξσηεχνπζαο, Sheikh Zayed, 6th of October City θαη λέαο Mansoura.
Ζ Αίγππηνο ηηκώκελε ρώξα ζηε κεγάιε έθζεζε Cityscape Global ηνπ Νηνπκπάη
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο ήηαλ ε ηηκψκελε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο
έθζεζεο “Cityscape Global” πνπ έιαβε ρψξα ζην Νηνπκπάη θαηά ην δηάζηεκα 2-4/10. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ έθζεζε ζεσξείηαη εθ ησλ κεγαιπηέξσλ παγθνζκίσο
ηνπ θιάδνπ αθηλήησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αγνξέο
αθηλήησλ ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ. χκθσλα κε ηα
δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ε Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ
(NUCA) έρνπλ ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξεία, Informa Exhibitions, κε ζθνπφ
ηελ πξνβνιή ηνπ θιάδνπ αθηλήησλ Αηγχπηνπ ζηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηήλ. Ζ αηγππηηαθή
ζπκκεηνρή, κε αξθεηέο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη real estate developers, είρε 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, θαη εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αηγππηηαθνχ
θξάηνπο θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα πξνβνιή ηνπ εγρψξηνπ
θιάδνπ αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ.
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Κνλδύιηα EGP586,6 εθαη. δηαζέηεη ην αηγππηηαθό
θξάηνο γηα ηε λέα πόιε ηεο Qena
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θαη
Τπνπξγνχ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. Madbouly, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα δηαζέζεη θνλδχιηα χςνπο
EGP586,6 εθαη. ($32,8 εθαη.) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο πφιεο
ηεο Qena, ζηελ Άλσ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα
κε ηνλ Αηγχπηην Π/Θ, θνλδχιηα EGP250 εθαη. ζα δηαηεζνχλ ζε projects ειεθηξηθψλ ππνδνκψλ, EGP51 εθαη. ζε
νδηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, EGP70 εθαη. ζε
έξγα πδξνδφηεζεο, EGP55,5 εθαη. ζε έξγα απνρέηεπζεο,
EGP20 εθαη. ζε έξγα θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ θαη πεξίπνπ
EGP140 εθαη. ζε έξγα δεκηνπξγίαο θνηλσθειψλ ππνδνκψλ (εθπαίδεπζεο, αζθάιεηαο, πγείαο, εκπνξίνπ, αζιεηηζκνχ θ.α.).
317.200 λέεο θαηνηθίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2016/17
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016/17 θαηαζθεπάζηεθαλ
ζπλνιηθά 317.200 λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο αλά ηε ρψξα,
ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP91,8 δηζ. (πεξίπνπ
$5,1 δηζ.). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ εκθαλίζηεθε ην 2016/17 απμεκέλνο θαηά 20,4% έλαληη ηνπ
πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (2015/16), φηαλ είραλ
θαηαζθεπαζηεί 263.500 νηθηζηηθέο κνλάδεο κε ζπλνιηθφ
θφζηνο EGP43,5 δηζ. Καηά ηελ CAPMAS, ην έηνο
2016/17, ην θξάηνο νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή πεξίπνπ
100.500 θαηνηθηψλ (θπξίσο γηα ρακεινχ θαη κεζαίνπ
επηπέδνπ εηζνδεκαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ), ελψ ν
ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε ζπλνιηθά πεξίπνπ
216.600 λέεο θαηνηθίεο (θπξίσο γηα αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη πνιπηειείο κνλάδεο).
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Ζ Αίγππηνο έρεη δαπαλήζεη $30 δηζ. ζε επηδνηήζεηο
θαπζίκσλ ηελ ηειεπηαία 5εηία
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. ElMolla ζηηο 2/10, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη δαπαλήζεη θνλδχιηα $30
δηζ. ζε επηδνηήζεηο θαπζίκσλ. χκθσλα κε ηνλ θ. ElMolla, νη ελ ιφγσ δαπάλεο απνηεινχλ κεγάιν βάξνο
ζηνλ αηγππηηαθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηεξνχλ ηε
ρψξα απφ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο άιισλ, πεξηζζφηεξν επεηγφλησλ θαη νπζηαζηηθψλ γηα ηε δσή ηνπ πιεζπζκνχ δαπαλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηε βειηίσζε
ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ. Ο θ.
El-Molla δήισζε ζρεηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 11εο
Γηάζθεςεο ησλ αξαβηθψλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ
(OAPEC) πνπ έιαβε ρψξα ην Μαξαθέο, φηη «ζηφρν ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε πεξαηηέξσ κείσζε
ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, κε παξάιιειε
ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο». Καηά
ηνλ Τπνπξγφ, «νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηα θαχζηκα
έρνπλ παξαδνζηαθά επλνήζεη πξαθηηθέο ιαζξεκπνξίνπ
θαπζίκσλ απφ παξάγνληεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο».
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Ζ Αίγππηνο έρεη εηζάγεη 17 θνξηία LNG ην 1ν ηξίκελν
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε Αίγππηνο πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγέο 17 θνξηίσλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο (Ηνπι.-επ. 2018/19), ζπλνιηθήο αμίαο $500 εθαη.
χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην νηθνλνκηθφ έηνο
2017/18 εηζήρζεζαλ 76 θνξηία LNG, ζπλνιηθήο αμίαο
$1,8 δηζ. Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ
Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla ζην ηέινο επηεκβξίνπ, ε Αίγππηνο, κεηά ηελ πξφζθαηε παξαιαβή ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο εηζαγφκελνπ θνξηίνπ, αλακέλεηαη λα δηαθφςεη ηηο εηζαγσγέο LNG, δεδνκέλνπ φηη έρεη επηηεπρζεί
επίπεδν απηάξθεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ,
δηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ
λέσλ θνηηαζκάησλ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ην εζληθφ
δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ην επίπεδν ηεο εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο αεξίνπ έρεη θζάζεη ηα 6,6 δηζ. θ.π., θαηφπηλ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr
πλέδξην γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δηνξ- ζηα 2 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο.
γαλώλεη ε Αίγππηνο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγπ- Δκπνξηθή ζπκθσλία αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο
πηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεηξειαίνπ – ENOC (ΖΑΔ)
αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Οθησβξί(NREA) θαη ηελ εδξεχνπζα ζην Ακπνχ Νηάκπη Γηεζλή νπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC)
Τπεξεζία Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο (IRENA) πξφθεηηαη θαη ν εκηξαηηλφο πεηξειατθφο φκηινο Emirates National
λα δηνξγαλψζνπλ θαηά ην δηάζηεκα 9-11 Οθησβξίνπ Oil Company (ENOC) ππέγξαςαλ εκπνξηθή ζπκθσλία
δηεζλή δηάζθεςε ζην Κάηξν, κε αληηθείκελν ηελ πεξαηηέ- κε ζθνπφ ηελ είζνδν ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ ζηελ αηγπξσ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε πηηαθή αγνξά θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ. Όπσο αλαθνίλσρψξα, επί ηε βάζεη πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο IRENA πνπ ζε ζρεηηθά ν εκηξαηηλφο φκηινο, «ε ζπκθσλία κε ηελ
εθηηκά ην επίπεδν παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ θιά- EGPC πνπ επηηξέπεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ENOC
δνπ ζηελ Αίγππην.
ζηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα έρεη πνιπάξηζκα νθέιε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλΡσζν-ηζπαληθή θνηλνπξαμία κεηέρεη ζηα έξγα ηεο αεξνκεηαθνξέσλ ζην αεξνδξφκην ηνπ Καΐξνπ, ε νπνία
ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa
ζα δεκηνπξγήζεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ θαη
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 6/10 ησλ δνιιαξηαθψλ εηζπξάμεσλ, πξνθαιψληαο απμεκέλν
ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο αηγππηηα- ελδηαθέξνλ γηα λέεο επελδχζεηο θαη γηα επέθηαζε ηεο
θήο Δζληθήο Αξρήο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θαη θνηλν- δξαζηεξηφηεηαο ηεο ENOC ζηε ρψξα». εκεηψλεηαη φηη
πξαμίαο ξσζν-ηζπαληθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ επσλπκία ν κεγάινο ελεξγεηαθφο φκηινο ENOC, πνπ δεκηνπξγήζε“Proton Technologies”, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κεξψλ θε ην 1993 θαη δηαζέηεη έληνλε δηεζλή παξνπζία, αλήθεη
ησλ ζπζηεκάησλ αγσγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εμ νινθιήξνπ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ Νηνπηελ θαηαζθεπή ηεο κεγάιεο κνλάδαο ππξεληθήο ελέξγεη- κπάη θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θξαηηθή Investment Corpoαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, ration of Dubai.
δπλακηθφηεηαο 4.800 MW. Ζ ελ ιφγσ θνηλνπξαμία απνηειείηαη απφ ην ξσζηθφ φκηιν Tubes 2000 θαη ηνλ ηζπα- Γηάζθεςε πςεινύ επηπέδνπ γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεληθφ Tubacex. Θπκίδνπκε φηη ε θαηαζθεπή ηεο ππξελη- γέο ελέξγεηαο ζην Κάηξν
θήο κνλάδαο ζηελ Dabaa, πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ην ξσ- Καηά ηε δηάξθεηα δηεζλνχο δηάζθεςεο πςεινχ επηπέδνπ
ζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom, εθηηκάηαη πσο ζα μεθηλή- πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν θαηά ην δηάζηεκα 9-11/10,
ζεη εληφο ηνπ 2020 θαη ζα νινθιεξσζεί πξνο ην 2029, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεελψ πνζνζηφ 85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θηξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή Αξρή Αλαθαη εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα θαιπθζεί κέ- λεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) θαη ηελ εδξεχνπζα
ζσ δηκεξνχο δαλείνπ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αίγππην, κε ζην Ακπνχ Νηάκπη Γηεζλή Τπεξεζία Αλαλεψζηκεο Δεπλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο, χςνπο $25 δηζ.
λέξγεηαο (IRENA), παξνπζηάζηεθε έθζεζε ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ε έθζεζε ηεο
IRENA κε ηίηιν "Horizons of Renewable Energy in
Egypt," ππνζηεξίδεη φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη έσο 53% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο
Δπίζπεπζε εκεξνκεληώλ παξαγσγηθήο ελεξγνπνίεζεο θνηηαζκάησλ αεξίνπ
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ ζηηο
αξρέο Οθησβξίνπ, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ENI
δήισζε φηη πξνζδνθά πσο ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr ζα θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο (2,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο) θαη ζα ζπλδεζεί εμ νινθιήξνπ κε ην εζληθφ δίθηπν,
ζα είλαη θαηά έμη κήλεο ζπληνκφηεξε έλαληη ηεο κέρξη
ηψξα εθηίκεζεο, δειαδή ηνλ Ηνχιην 2019, αληί ηνπ Γεθεκβξίνπ 2019. Ο θιαδηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ε
παξαγσγή απφ ηα λέα θνηηάζκαηα Giza θαη Fayoum ηεο
BP ζην Γπηηθφ Γέιηα πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη έσο ηνλ
πξνζερή Γεθέκβξην, κε αξρηθή πνζφηεηα 400 εθαη. θ.π.
εκεξεζίσο θαη πξννπηηθή ζηαδηαθήο αχμεζήο ηεο ζηα
700 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε
δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi ζην πεξηζψξην ηεο θεηηλήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ΖΔ ζηε Ν.
Τφξθε, «ε ρψξα αλακέλεηαη λα επηηχρεη πιεφλαζκα θπζηθνχ αεξίνπ έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2019».
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ζε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην έηνο 2035. H Τπεξεζία ππνζηεξίδεη επίζεο
φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ελ ιφγσ πςεινί ζηφρνη,
ζα απαηηεζνχλ εηήζηεο επελδχζεηο άλσ ησλ $6,5 δηζ.
ζηνλ θιάδν αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, αληί επελδχζεσλ $2,5 δηζ. πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα. Απφ πιεπξάο
ηνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker ππνζηήξημε θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηάζθεςεο, ζηελ νπνία παξέζηε επίζεο ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο IRENA θ. Amin,
φηη νη εθηηκήζεηο ηεο θπβέξλεζεο θέξλνπλ ηε κέγηζηε
παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζην
42% ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο
έσο ην 2035, ηνλίδνληαο εκθαηηθά ηα έξγα αλάπηπμεο
ηνπ κεγάινπ θσηνβνιηατθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή Benban ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ησλ αηνιηθψλ
πάξθσλ ζηνλ Κφιπν νπέδ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, αιιά θαη ζεκαληηθψλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ
πνπ θαηαζθεπάδνληαη, φπσο ε κνλάδα ζην φξνο Ataqa,
ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα.
Ο ακεξηθαληθόο όκηινο GE Power αλαθνηλώλεη αλάζεζε ζύκβαζεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ γηα ηελ ππξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa
Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο
9/10 ν κεγάινο ακεξηθαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο General Electric Power (GE Power) αλαθνίλσζε πσο αλέιαβε ζχκβαζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ γηα ηνλ εθνδηαζκφ
ηεο κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο κε βάζε ηελ
ππξεληθή ελέξγεηα, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί
ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν ακεξηθαληθφο φκηινο αλακέλεηαη λα
πξνκεζεχζεη ηε κνλάδα ηεο Dabaa κε ηέζζεξα ζχγρξνλα
ζπζηήκαηα γελλεηξηψλ κε ππξεληθέο ηνπξκπίλεο, θαζψο
επίζεο λα παξάζρεη ην ζρεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπο ζε
ιεηηνπξγία. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο GE Power πξφζθαηα νινθιήξσζε έξγν θαηαζθεπήο ππνζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηάζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ πεξηνρή
Badr, δπλακηθφηεηαο 1,5GW, θαζψο θαη ζχλδεζήο ηνπ
κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο Αηγχπηνπ. Ο ελ ιφγσ
ππνζηαζκφο απνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ
κέξνο ηνπ πινπνηνχκελνπ έξγνπ δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Αηγχπηνπ-. Αξαβίαο.
Ο ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο ENI αηηείηαη άδεηα
παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ν κεγάινο ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο
φκηινο ENI, ν νπνίνο σο γλσζηφλ δξαζηεξηνπνηείηαη κε
επηηπρία ζηελ αλάπηπμε ησλ αηγππηηαθψλ θνηηαζκάησλ
θπζηθνχ αεξίνπ, αηηήζεθε ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ
εζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Ζιεθηξηζκνχ (EgyptERA) γηα
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ππφ δεκηνπξγία
ειηαθή ελεξγεηαθή κνλάδα, δπλακηθφηεηαο 50MW. χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ πεγέο, ε δεκηνπξγία ηεο ειηαθήο
κνλάδαο απφ ηελ ENI επηδηψθεηαη λα πινπνηεζεί ππφ ην
ζρήκα “Independent Power Producers” – IPP, πνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ε κνλάδα ζα πσιεί ηελ παξαγφκελε
ειεθηξηθή ελέξγεηα απ’ επζείαο ζε ηδηψηεο θαηαλαισηέο
θαη ζα θαηαβάιιεη ζην θξάηνο ηέιε δηαζχλδεζεο κε ην
εζληθφ δίθηπν. Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ επίζεο φηη ν
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φκηινο ENI δηαπξαγκαηεχεηαη κε ην αηγππηηαθφ θξάηνο
ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο πινπνίεζεο έηεξνπ κεγάινπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο
ειηαθήο ελέξγεηαο δπλακηθφηεηαο 250 MW, ππφ ην ζρήκα “Build-Own-Operate” – BOO, επελδπηηθνχ θφζηνπο
$300 εθαη. πνπ ζρεδηάδεηαη λα πινπνηεζεί θαηά ην πξνζερέο έηνο. Σα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα εληάζζνληαη
ζην πιαίζην κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ νκίινπ ENI κε
ην αηγππηηαθφ θξάηνο, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αλά ηε ρψξα.
Ζ Αίγππηνο ζθνπεύεη λα παξάγεη 5.651 MW αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο έσο ην 2022
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη αλαπηχμεη έλα ζρέδην παξαγσγήο 5.651 MW απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κέρξη ην
2022, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, βάζεη δηαθνξεηηθψλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, δήισζε ην ππνπξγείν ειεθηξηζκνχ.
Ο επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Νέσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA), Mohamed Al-Khayat, δήισζε
ζηελ Daily News Egypt φηη ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα
ελεξγεηαθψλ έξγσλ ππφ πινπνίεζε αλήιζε ζε 2.411
MW. Δλ ησ κεηαμχ, νη ζπλεηζθνξέο ησλ αξαβηθψλ θαη
δηεζλψλ εηαηξεηψλ ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο
ελέξγεηαο αλήιζαλ ζην 93,9%.
Ζ θπβέξλεζε κειεηά ζήκεξα ηε δξνκνιφγεζε πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, ζπλνιηθήο ηζρχνο 1.470 MW,
κε ηε ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα αλέξρεηαη ζην
71,4%. Ο Al-Khayat πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε νινθιήξσζε ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο κηαο άιιεο νκάδαο
έξγσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζπλνιηθήο ηζρχνο 1.770
MW, κε πεξίπνπ 88.7% ησλ έξγσλ λα πινπνηεζνχλ απφ
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν δπλακηθφ ησλ έξγσλ ειηαθήο
ελέξγεηαο ππφ πινπνίεζε ζην Benban αλέξρεηαη ζηα
1.415 MW, ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξάγεη θσηνβνιηατθά θχηηαξα γηα ην έξγν κε δπλακηθφηεηα 600 MW, αλέθεξε ν Al-Khayat.
Τπάξρνπλ επίζεο πξνγξακκαηηζκέλα ειηαθά έξγα, φπσο
εξγνζηάζην γηα ηελ παξαγσγή ειηαθψλ θπςειψλ ζην
δπηηθφ Νείιν κε δπλακηθφηεηα 600 MW, εξγνζηάζην
ζηε Hurghada ηζρχνο 20 MW θαη άιιν εξγνζηάζην ειηαθψλ θπηηάξσλ ζην Kom Ombo ηζρχνο 50 MW. Άιια
ζρέδηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί πεξηιακβάλνπλ ηε
κνλάδα παξαγσγήο ειηαθψλ θπςειψλ ζηε Zafarana ηζρχνο 50 MW. Ζ θπβέξλεζε κειεηά επίζεο ηελ παξαγσγή ζπκπαγψλ ειηαθψλ πάλει ηζρχνο 100 MW καδί κε
δχν άιια εξγνζηάζηα ειηαθψλ θπςειψλ ζην Kom Ombo
θαη ην δπηηθφ Νείιν, κε δπλακηθφηεηα 200 εθαη. MW.
Γηα ηα έξγα εθηέιεζεο αλεκνγελλεηξηψλ, ν θ. Al-Khayat
αλέθεξε φηη πεξηιακβάλνπλ έλα εξγνζηάζην ζηελ Jabal
Al-Zayt δπλακηθφηεηαο 120 MW θαη έλα άιιν εξγνζηάζην ζηνλ Κφιπν ηεο νπέδ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαζθεπήο, ηδηνθηεζίαο θαη ιεηηνπξγίαο (BOO). Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ ππφ κειέηε έξγσλ αηνιηθήο
ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζε 700 MW, απφ ηα νπνία 250 MW
απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θφιπνπ Suez 1, 200 MW απφ ην
εξγνζηάζην ηνπ θφιπνπ Suez 2 θαη 250 MW απφ ην εξγνζηάζην ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ.
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Ο αλσηέξσ εμήγεζε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο δηαζέηεη πέληε ζπζηήκαηα ζπκβάζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κεραληθνχ, πξνκεζεηψλ, θαηαζθεπψλ (EPC),
πξνγξάκκαηα BOO, δεκνπξαζίεο, θαζαξή κέηξεζε θαη
ην ζχζηεκα αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο (IPP).
Ζ Αίγππηνο ζα πξνζθέξεη λέν κνληέιν παξαγσγήο ζε
μέλεο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ
Ζ Αίγππηνο εξγάδεηαη γηα έλα λέν κνληέιν θνηλήο παξαγσγήο κε μέλεο εηαηξείεο ελέξγεηαο γηα λα ελζαξξχλεη
ηελ εμεξεχλεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε βαζηά λεξά, δήισζε ηελ Πέκπηε ν Τπνπξγφο πεηξειαίνπ
Tarek El Molla.
"θεθηφκαζηε λα έρνπκε έλαλ απινχζηεξν ηξφπν γηα
ηνπο ππνινγηζκνχο κε ηνπο εηαίξνπο καο", δήισζε ν
Molla θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο επηρεηξήζεσλ
ζηηο ΖΠΑ ζην Κάηξν. "Μέρξη ζηηγκήο, ε αληαπφθξηζε
πνπ ιάβακε απφ δηάθνξνπο εηαίξνπο είλαη πνιχ ζεηηθή.
Δκθαλίζηεθαλ ελζνπζηψδεηο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
γχξν πξνζθνξψλ ζε απηή ηε βάζε", αλέθεξε.
χκθσλα κε ην λέν κνληέιν, ζηηο εηαηξείεο ζα πξνζθεξζεί κεξίδην ηεο παξαγσγήο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο παξαγσγήο.
"Θα είλαη φια εληαία θαη ζα ππάξμεη έλαο αξηζκφο πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ην κεξίδην
θέξδνπο ηνπ εηαίξνπ. Έηζη δελ πεγαίλνπκε πξνο απηφ
πνπ νλνκάδνπκε ειέγρνπο αλάθηεζεο θφζηνπο, νη νπνίνη
κεξηθέο θνξέο απαηηνχλ πξνζπάζεηα, δεκηνπξγνχλ αληεγθιήζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, θάηη πνπ γηα
ζρέδηα ζε λέεο πεξηνρέο, δελ ζα ήηαλ θαζφινπ ελζαξξπληηθφ ".
Ο θ. Molla δήισζε φηη νη κεγαιχηεξεο πεηξειατθέο εηαηξείεο ζέιεζαλ ην λέν κνληέιν εηδηθά γηα ηηο επηζθαιείο
πεξηνρέο βαζέσλ πδάησλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ζηε
Μεζφγεην θνληά ζηα ζχλνξα ηεο Ληβχεο, ελ φςεη ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ ζα ζπλερηζηεί ζηνπο επφκελνπο δχν γχξνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ζ Enara Capital δηαπξαγκαηεύεηαη κε ηελ θπβέξλεζε ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ειηαθήο ελέξγεηαο ηζρύνο
200MW
Ο Sherif El-Gabaly, πξφεδξνο ηεο Enara Capital, δήισζε
φηη δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πινπνίεζε ειηαθψλ ζηαζκψλ ηζρχνο 200MW κε επελδχζεηο
αμίαο 200 εθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ. Απηφ εθ παξαιιήινπ κε ηα έξγα πνπ πινπνηεί ε εηαηξεία ζην Benban, Aswan, ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα πξνηηκνινγεκέλεο
ηξνθνδνζίαο (feed-in-tarriff) Δμήγεζε φηη ηα έξγα ζα
εγθαηαζηαζνχλ επί ηε βάζεη δηαθνξεηηθψλ ζπκβαηηθψλ
ζπζηεκάησλ, φπσο ε ΟΠΠ (ΗΡΡ) θαη ε θαζαξή κέηξεζε.
Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε εξγνζηαζίσλ
130MW γηα κνλάδεο IPP θαη 70MW γηα θαζαξή κέηξεζε. Οη ηξεηο ειηαθέο κνλάδεο ηζρχνο 150MW ζηε δεχηεξε θάζε ησλ έξγσλ ηηκνινγίσλ ηξνθνδνζίαο ζα νινθιεξσζνχλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Ζ Enara Capital Group έρεη ζέζεη έλα θηιφδνμν καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα επελδχζεηο εληφο θαη εθηφο Αηγχπηνπ θαη έρεη ζεηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
ζηελ Αίγππην. Ζ ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη
ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα λέα έξγα θαη ηηο αλαλεψζηκεο
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πεγέο ελέξγεηαο ζεσξείηαη φηη ζπλέβαιε ζηελ πξνζέιθπζε αξαβηθψλ θαη δηεζλψλ εηαηξεηψλ γηα επελδχζεηο ζηελ
Αίγππην.
Ζ Eni δηαζέηεη θνλδύιηα ύςνπο 5 δηζ. δνι. γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αεξίνπ ηνπ
Zohr
Ζ ηηαιηθή Eni έρεη εθηηκήζεη φηη ην θφζηνο πινπνίεζεο
ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο αεξίνπ ηνπ θνηηάζκαηνο
Zohr είλαη 5 δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα, κε εκεξήζηα
πνζφηεηα θαπζίκσλ 3,2 δηο θπβηθά πφδηα, πξνθεηκέλνπ
λα ζπλδεζεί ε παξαγσγή ηνπ έξγνπ πνπ εθηηκάηαη φηη
είλαη 2,9 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα.
Πεγή ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα δήισζε ζηελ Daily News
Egypt φηη ε πινπνίεζε φισλ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
αεξίνπ ηνπ Zohr ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο. Δμήγεζε φηη κέρξη ζήκεξα
έρνπλ νινθιεξσζεί πέληε κνλάδεο ζην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ηνπ Zohr, κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 2 δηζ.
θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. Ζ πεγή πξφζζεζε φηη ε πινπνίεζε ηεο έθηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο
θπζηθνχ αεξίνπ ζην Zohr ζα νινθιεξσζεί ηνλ Γεθέκβξην, απμάλνληαο ηελ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ζε 2,4 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά
πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε φηη ε εηαηξεία ζπλέδεζε ηελ παξαγσγή νθηψ πεγαδηψλ ζην πεδίν Zohr ζηα βαζηά λεξά ηεο Μεζνγείνπ, πνπ
εθηηκάηαη φηη παξάγνπλ 2 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα
θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έλαηνπ
θξεαηίνπ ζα νινθιεξσζεί ηνλ επφκελν κήλα.
Δπηζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ
Zohr ζα γίλεη ηνλ Ηνχιην, απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε 2,95 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ
αεξίνπ εκεξεζίσο, αληί γηα ηα 2,7 δηζεθαηνκκχξηα πφδηα
πνπ ππνινγίδνληαλ ζην ζρέδην αλάπηπμεο.
Ζ Eni ζηνρεχεη ζε επέλδπζε πεξίπνπ 4 δηζ. Γνιιαξίσλ
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πεδίνπ Zohr
ζηα βαζηά λεξά ηεο Μεζνγείνπ ην επφκελν έηνο, θζάλνληαο ηηο ζπλνιηθέο ηεο επελδχζεηο ζηα 16 δηζ. Γνιιάξηα.
Ζ παξαγσγή ζπλδέεηαη κε ην λέν εξγνζηάζην γεο ζηελ
πεξηνρή Al-Gamil, ηνπ Port Said, πξνθεηκέλνπ λα κεηαπνηεζεί θαη λα αληιεζεί ζην εζληθφ δίθηπν κεηαθνξάο
θπζηθνχ αεξίνπ, αθφηνπ δηεμήρζεζαλ νη δνθηκέο ηερληθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ζπλδέζεθαλ νη γξακκέο κεηαθνξάο αεξίνπ απφ ηα θξέαηα κε
ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο.
NREA: Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην Κόιπν ηνπ νπέδ
ε 9ε Γεθεκβξίνπ
Ζ Αξρή Νέσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(NREA) θαζφξηζε ηελ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηηο ηξεηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνζθνξά αηνιηθψλ πάξθσλ ηνπ Κφιπνπ
ηνπ νπέδ ησλ 250 MW. Πεγέο απφ ην NREA δήισζαλ
ζηελ Daily News φηη έρνπλ απνζηαιεί επίζεκεο επηζηνιέο ζηηο εηαηξείεο Sinfon Power, Vestas Energy θαη Siemens Gamesa Renewable Energy, θαιψληαο ηηο λα παξνπζηάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο πξηλ απφ
ηηο 9 Γεθεκβξίνπ. Οη πεγέο αλέθεξαλ φηη ε NREA επέηξεςε ζηηο εηαηξείεο λα επηζθεθζνχλ ηελ πεξηνρή ηνπ
έξγνπ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ θαη αλαθνίλσζε φηη ηα εξσηή-
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καηά ηνπο ζρεηηθά κε ην έξγν κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέρξη
ηηο 8 Ννεκβξίνπ. πλνιηθά επηά δηεζλείο εηαηξείεο ππέβαιαλ πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν
NREA επέιεμε κφλν ηξεηο απφ απηέο γηα λα εμεηάζεη ηελ
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηά ηνπο.
Ζ γεξκαληθή Lahmeyer International ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ ε γεξκαληθή θξαηηθή ηξάπεδα
KfW Bank ζα νξγαλψζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
χςνπο € 260εθ.
ε αλάινγν πιαίζην, ε NREA ζθνπεχεη λα ιάβεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απφ ηηο πέληε εηαηξείεο πνπ εμνπζηνδνηήζεθαλ γηα ην έξγν παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ηζρχνο 50 MW ζηε Zafarana κέρξη ηνλ Γεθέκβξην.
Ζ εηαηξεία DNV GL – κε δηεζλή δηαπίζηεπζε - ελεξγεί
σο ζχκβνπινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα
πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κε €50 εθαη. απφ ηελ KfW Bank.
Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή
20% ελέξγεηαο απφ λένπο θαη αλαλεψζηκνπο πφξνπο έσο
ην 2020 θαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
λα επελδχζεη ζε έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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κήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ
αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ ζπλνιηθά πηψζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, εμαηηίαο
ηεο ππνηίκεζεο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο πνπ θαζηζηά ηα πξντφληα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά
ζε ζχγθξηζε κε ηα αηγππηηαθά. εκεηψλεηαη φηη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηελ Σνπξθία ην επηάκελν 2018 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 21%, αλεξρφκελεο ζε $84 εθαη.

Άλνδνο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ δνκηθώλ πιηθώλ
ην 1ν επηάκελν 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην αηγππηηαθφ πκβνχιην Δμαγσγψλ Γνκηθψλ Τιηθψλ
(Export Council for Building Materials – ECBM), θαηά
ην πξψην επηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη αηγππηηαθέο
εμαγσγέο δνκηθψλ πιηθψλ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο
θαηά 8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017, αλεξρφκελεο ζε $3,2 δηζ. Όπσο αλέθεξε ην πκβνχιην, νη
εμαγσγέο ζηδήξνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε 4% θαη αλήιζαλ ζε $250 εθαη., νη εμαγσγέο κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαηέιαβαλ ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ
ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ δνκηθψλ πιηθψλ αληηπξνζσπεχνΔΜΠΟΡΗΟ
Έξεπλα ησλ αηγππηηαθώλ Αξρώλ γηα δεκίεο πνπ ππέ- ληαο πνζνζηφ 77,5% απηψλ, κε αμία $2,487 δηζ., απμεζηεζαλ θαιιηεξγεηέο ηνκάηαο
κέλε θαηά 8% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2017.
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αηγππηηαθέο Αξρέο έρνπλ εθθηλήζεη δηα- ηα $329 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαξκαθεπηηδηθαζία έξεπλαο θαηφπηλ θαηαγγειηψλ νκάδαο θαιιηεξ- θώλ πξντόλησλ & θαιιπληηθώλ (8κελν 2018)
γεηψλ ηνκάηαο νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη ππέζηεζαλ χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ
δεκίεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζπγθνκηδήο, έλεθα ζπκβνπιίνπ εμαγσγέσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ βηνκεραειαηησκαηηθψλ ζπφξσλ πνπ είραλ πξνκεζεπηεί, πξνζβε- ληψλ (ECMI), νη εμαγσγέο αηγππηηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ
βιεκέλσλ απφ κνιπζκαηηθή αζζέλεηα ηνπ θπηνχ πξντφλησλ, θαιιπληηθψλ θαη ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ
(“tomato yellow leaf curl virus” - TYLCV). χκθσλα κε έθζαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηξέηα δεκνζηεχκαηα, νη πξνζβεβιεκέλεο θαιιηέξγεηεο αθν- ρνληνο έηνπο ην επίπεδν ησλ $329 εθαη. Αλαιπηηθά, νη
ξνχζαλ ζπλνιηθέο εθηάζεηο πεξίπνπ 40,5 εθαη. ηεηξ. κέ- εμαγσγέο θαιιπληηθψλ αλήιζαλ θαηά ηελ σο άλσ πεξίνηξσλ, ζηηο πεξηθέξεηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Beheira, ζην δν ζε $140 εθαη., εθείλεο θαξκάθσλ ζε $124 εθαη., ελψ
Γέιηα ηνπ Νείινπ. Σν αξκφδην αηγππηηαθφ Κέληξν Γε- εθείλεο ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ ζε $65 εθαη., αληίζηνηρα.
σξγηθψλ Δξεπλψλ (Agricultural Research Center –
ARC), πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, έρεη ήδε Μεξίδηα αγνξάο «έμππλσλ» θηλεηώλ ηειεθώλσλ
μεθηλήζεη λα αλαιχεη δείγκαηα πξνζβεβιεκέλσλ απφ ηελ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά
σο άλσ αζζέλεηα ηνκαηψλ απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, νη χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηνπνίεο πξννξίδνληαλ λα θαιχςνπλ ηηο εγρψξηεο αλάγθεο ζκέλα ζε ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο πιαηθφξκαο ζηαηηζηηέσο ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην, νπφηε ζα μεθηλήζεη ε ρεηκε- θψλ δηαδηθηχνπ StatCounter, θαηά ην κήλα επηέκβξην
ξηλή ζπγθνκηδή (ε ηνκάηα θπηεχεηαη ζηελ Αίγππην ηέζ- ηξέρνληνο έηνπο κεηψζεθε ειαθξψο ην κεξίδην ηεο πξνζεξηο θνξέο ην ρξφλν). εκεηψλεηαη φηη ε ηνκάηα απνηε- πνξεπφκελεο θνξεαηηθήο Samsung ζηελ αηγππηηαθή αιεί έλα απφ ηα θνξπθαία εμαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα γνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ ηειεθψλσλ (“Smartphones”),
ζε 35,9%, έλαληη 36,2% ηνλ Αχγνπζην. ηε δεχηεξε
ηεο Αηγχπηνπ.
ζέζε βξίζθεηαη ε θηλεδηθή Huawei, κε κεξίδην 17,3% ην
ηα $907 εθαη. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ επηέκβξην, έλαληη 16,3% ηνλ Αχγνπζην, ελψ ηελ ηξίηε
ζέζε ηνπ κεξηδίνπ πσιήζεσλ “Smartphones” ζηελ Αίην 1ν επηάκελν 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέ- γππην θαηέιαβε ε ακεξηθαληθή Apple, κε κεξίδην 10,4%
ζκνπ εμαγσγέσλ εηνίκνπ ελδχκαηνο, νη εμαγσγέο ηνπ ηεο αγνξάο ην επηέκβξην, έλαληη 10,7% ηνλ Αχγνπζην.
θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ επηακήλνπ ηξέρνληνο Ζ θηλεδηθή Infinix θαηεηάγε ηέηαξηε φζνλ αθνξά ην
έηνπο αλήιζαλ ζε $907 εθαη., έλαληη $824 εθαη. θαηά κεξίδηφ ηεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά «έμππλσλ» θηλεηψλ
ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (αχμεζε 10%). χκθσ- (7,3% ην επηέκβξην, έλαληη 7,1% ηνλ Αχγνπζην), ελψ
λα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ κεξίδην 6,5% θαηείρε ην επηέκβξην ε επίζεο θηλεδηθή
πξνο ηηο ΖΠΑ -πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα Lenovo, έλαληη 6,1% ηνλ Αχγνπζην. Αθνινχζεζαλ ε
αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά 14% θαη α- επίζεο θηλεδηθή Oppo (κε κεξίδην 4,7% ην επηέκβξην
λήιζαλ ζε $480 εθαη. ην πξψην επηάκελν 2018. Αληί- έλαληη 4,4% ηνλ Αχγνπζην), ε ηατβαλέδηθε HTC
ζηνηρα, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 15% (κεξίδην 2,6% ην επηέκβξην έλαληη 2,5% ηνλ Αχγνπθαη έθζαζαλ ηα $306 εθαη. χκθσλα πάλησο κε ηηο εθηη- ζην), ε θηλεδηθή Tecno Mobile (πνπ έρεη έδξα ην Υνλγθ
Κνλγθ, κε κεξίδην 2,3% ην επηέκβξην έλαληη 2,4% ηνλ
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Αχγνπζην) θαη ε ηαπσληθή πνιπεζληθή Sony (κε κεξίδην Αλαβίσζε ησλ εμαγσγώλ αηγππηηαθνύ βάκβαθνο
Ζ Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηνπ βακ1,6% ην επηέκβξην).
βαθηνχ ηεο απφ 55 εθαηνκκχξηα θηιά ηελ πεξίνδν
Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο απαγνξεύεη ην αλεμέιεγθην 2017/2018 ζηα 65 εθαηνκκχξηα θηιά, αμίαο πεξίπνπ $150
εκπόξην δώλησλ πνπιεξηθώλ
εθαη., ηελ πεξίνδν 2018/2019. Ζ ζνδεηά ηνπ καθξφηλνπ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην βακβαθηνχ ζπλέρηδε απμαλφκελε απφ ηελ πεξίνδν
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο ελεξγνπνίεζε λνκνζε- 2015/2016, φπνπ αλεξρφηαλ ζηα 30 εθαη. θηιά.
ζία πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην έηνο 2009, ε νπνία πξν- ε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πξαθηνξείν Xinhua, ν Nabil Alβιέπεη ηελ απαγφξεπζε ηεο αλεμέιεγθηεο, εθηφο πγεην- Santaricy, πξφεδξνο ηεο θιαδηθήο έλσζεο Cotton Assoλνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ εκπνξίαο δψλησλ ciation of Egypt, δήισζε φηη ε επηδησθφκελε αχμεζε ζηηο
πνπιεξηθψλ, ζε κία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηε- εμαγσγέο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο
ηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηαπνιέκεζεο ηεο πεξη- έθηαζεο ζε πάλσ απφ 138.000 εθηάξηα απηή ηε ζεδφλ
βαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο απφ πεξίπνπ 90.000 ηελ πεξαζκέλε ζεδφλ.
αζζελεηψλ ησλ πηελψλ ζηνλ πιεζπζκφ. Ζ ζρεηηθή λνκν- Ζ Ηλδία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αγνξά αηγππηηαθνχ
ζεζία απαγνξεχεη εμάιινπ ηε ζθαγή πνπιεξηθψλ, εθηφο βακβαθηνχ εηζάγνληαο πεξίπνπ ην 50% ηεο παξαγσγήο
ησλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη αδεηνδνηεκέλα ζθαγεία.
ηεο Αηγχπηνπ. Άιινη εηζαγσγείο πεξηιακβάλνπλ ηελ Κίλα, ηελ Σνπξθία, ην Παθηζηάλ θαη ηε Βξαδηιία. Σν καΓηαηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο Λίξαο Αη- θξφτλν βακβάθη ηεο Αηγχπηνπ ζεσξείηαη ην θαιχηεξν
γύπηνπ ζε 16 EGP/$ ηνλ Ννέκβξην
παγθνζκίσο ιφγσ ησλ επλντθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλΖ Αίγππηνο ζα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί ηελ ηξέρνπζα ζπ- ζεθψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ.
λαιιαγκαηηθή ηεισλεηαθή ηεο ηζνηηκία EGP 16 αλά 1
δνιιάξην ηνλ Ννέκβξην, δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκη- Οη Αηγύπηηνη αλαδεηνύλ παηάηεο θαζώο νη ηηκέο αλεθψλ Μνράκελη Μάηη ηελ Σξίηε. ε δειηίν Σχπνπ ηνπ βαίλνπλ
ππνπξγείνπ, ν Maait είπε φηη ε ζεκεξηλή ηζνηηκία αληη- Πξφζθαηα, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ
πξνζσπεχεη ην 90% ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιιαξίνπ ζηελ βαζηθψλ ηξνθίκσλ, θαζψο ν πιεζσξηζκφο ζθαξθάισζε
ηξαπεδηθή αγνξά. Ζ ρψξα έρεη δηαηεξήζεη ηελ ηεισλεηα- ζην 15,4% ην επηέκβξην, ελψ ην θφζηνο ησλ ιαραληθψλ
θή ηεο ηζνηηκία κε ην δνιιάξην ζηα EGP 16 απφ ηνλ απμήζεθε θαηά κεληαίν πνζνζηφ 17,2%, ζχκθσλα κε ηελ
Οθηψβξην ηνπ 2017.
θξαηηθή ζηαηηζηηθή αξρή CAPMAS.
Απφ ην άββαην 27/10, νη Αηγχπηηνη άξρηζαλ λα πεξηκέΖ Αηγππηηαθή αγνξά απηνθηλήησλ ζα δηαηεξήζεη λνπλ ζε καθξηέο γξακκέο έμσ απφ ηα απηνζρέδηα ζνπξπζκό αλάπηπμεο γύξσ ζην 40%
πεξκάξθεη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα λα πξνκεΖ αηγππηηαθή αγνξά απηνθηλήησλ ζα δηαηεξήζεη ηνπο ζεπηνχλ παηάηεο πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ είδνο δηαηξνξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξψην θήο ηνπο. Γχν εβδνκάδεο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο
εμάκελν ηνπ 2018, δήισζε ν πξψελ επηθεθαιήο ηεο έιιεηςεο παηάηαο, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ αλαθνίλσέλσζεο θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ Hassan Mostafa. ζε φηη δηαζέηεη παηάηεο γηα ηνπο πνιίηεο ζηα θαηαζηήκαΟη πσιήζεηο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο απηνθηλήησλ απμή- ηα ηξνθίκσλ ζε αξθεηέο επαξρίεο, ζε ρνλδξηθέο ηηκέο, γηα
ζεθαλ θαηά πεξίπνπ 40% ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρν- λα αλαθνπθίζεη ην νηθνλνκηθφ ηνπο βάξνο. Σν Τπνπξγείν
ληνο έηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην κηζφ ηνπ 2017.
δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ ηηκή ησλ EGP 6 αλά θηιφ, θαζψο
Ο θ. Mostafa πξφζζεζε φηη ε αγνξά ηεο Αηγχπηνπ εμαθν- ε έιιεηςε ψζεζε ηελ ηηκή ηνπο θαηά πνιχ πςειφηεξα,
ινπζεί λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνξξνθά κεγαιχηεξε ζηηο EGP 15 (πεξίπνπ 0,84 δνιιάξηα) αλά θηιφ.
αχμεζε ζηηο πσιήζεηο, επεηδή κεγάιν πνζνζηφ Αηγπ- Ζ Αίγππηνο παξάγεη εηεζίσο πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα ηφπηίσλ δελ έρεη αθφκε αγνξάζεη απηνθίλεηα.
λνπο παηάηαο ζε ηξεηο επνρέο ζπγθνκηδήο κε ηελ ηνπηθή
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πλδέ- θαηαλάισζε λα εγγίδεη ηα 4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίζκνπ Καηαζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ, Khalid Saad, δήισ- σο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο.
ζε φηη ε εκθάληζε ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Ezz El-Din Abou Steit δήισζε
πξφζθαηε έθζεζε απηνθηλήηνπ Formula Automech Mo- ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα φηη ε Αίγππηνο εμήγαγε
torshow δελ απνηειεί έλδεημε εηζβνιήο απηψλ ησλ απην- 759.117 ηφλνπο παηάηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 10 κήλεο,
θηλήησλ ζηηο αγνξέο. Δπεζήκαλε επίζεο φηη ε πξνζθνξά κε ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ απφ εηαηξείεο δελ ζεκαίλεη φηη λησλ λα θηάλεη ηνπο 4.408.389 ηφλνπο, έλαληη 4.071.790
ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα θαηαζηήζεη ζχληνκα δηαζέζηκα ηφλσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
γηα ηνπο αηγππηηαθνχο δξφκνπο.
Καηά ην Τπνπξγείν, ε επζχλε γηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ
Ο θ. Saad πξφζζεζε φηη ε ππνδνκή γηα ππνζηήξημε ειε- αλήθεη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο
θηξηθψλ απηνθηλήησλ δελ έρεη αθφκε δεκνζηνπνηεζεί φηη νη ηειεπηαίνη άξρηζαλ λα απνζεκαηνπνηνχλ παηάηεο
θαη ε αλάπηπμή ηεο δελ έρεη μεπεξάζεη ηα 65 πξαηήξηα, γηα λα δηπιαζηάζνπλ ηα θέξδε ηνπο κε ην ηέινο ηεο επνθάηη πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ.
ρήο ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ θαινθαηξηνχ.
Ωζηφζν, ν επηθεθαιήο ηνπ πιιφγνπ Παηαηνθαιιηεξγεηψλ ηεο Αηγχπηνπ, Αρκέλη Δι-έξκπηλη, δήισζε ζηνλ
Σχπν φηη ε θεηηλή έιιεηςε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο απνκάθξπλζεο ησλ αγξνηψλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα παηάηαο,
ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ επαλάιεςε ησλ δεκηψλ ηνπ
2017. Ο ελ ιφγσ δήισζε φηη νη αγξφηεο πψιεζαλ ηε ζπγθνκηδή ηνπο ην 2017 ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο, γεγνλφο
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πνπ νδήγεζε ζε απψιεηεο απφ 60 έσο 70% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Ο El-Sherbiny δήισζε επίζεο φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, ζπγθνκίζηεθαλ
πεξίπνπ 40 κε 50% ιηγφηεξεο παηάηεο ζε ζχγθξηζε κε
πέξπζη, θάηη πνπ απέδσζε ζηελ απφηνκε αχμεζε ησλ
ζεξκνθξαζηψλ.
Δλ ησ κεηαμχ, ν ππνπξγφο Γεσξγίαο Abou Steit δήισζε
φηη νη ηδηνθηήηεο απνζεθψλ έρνπλ πξνζεζκία κέρξη ηελ
1ε Γεθεκβξίνπ λα ηξαβήμνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο παηάηαο απφ ηα ςπγεία θαη λα ηα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά. Σν
ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη ήδε δηαζέζεη θάπνηεο πνζφηεηεο παηάηαο πξνο πψιεζε ηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο,
ελψ παξάιιεια, θαη πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηαζέζεη πεξαηηέξσ ζηελ αγνξά, πξνβαίλεη ζε θαηαζρέζεηο κεγάισλ
απνζεκάησλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί απφ θεξδνζθφπνπο
ιηαλνπσιεηέο.
Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε κπνξεί λα επεξεάζεη, βεβαίσο, θαη
ηηο εμαγσγέο ηνπ πξντφληνο θαζηζηψληαο ηηο αθξηβφηεξεο.
Καη απηφ, θπζηθά, ελδηαθέξεη ηε ρψξα καο πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζπνπδαηφηεξνπο εηζαγσγείο παηάηαο απφ
ηελ Αίγππην.
Ζ θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη ηελ νξγή ησλ αγξνηώλ
ζηε δηάζθεςε «200 εηώλ αηγππηηαθνύ βακβαθηνύ»
Δθπξφζσπνη αγξνηψλ θαη εκπφξσλ εμέθξαζαλ ηελ νξγή
ηνπο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζέηεζε ην θξάηνο θαη ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο κε ηίηιν «200 ρξφληα αηγππηηαθνχ βακβαθηνχ» ηε Γεπηέξα.
Οη αγξφηεο πηζηεχνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ, ηδηαίηεξα, ππέζηε κηα θξίζε ηνπνζέηεζεο ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ επηά ηξάπεδεο γηα λα αγνξάζεη ηελ ζνδεηά ησλ
θαιιηεξγεηψλ κε επηηφθην 12%.
Ο θ. Magdi El-Sharaki, επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Αξρήο
Αγξνηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, δήισζε φηη ε θπβέξλεζε
δήηεζε απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο λα απμήζεη ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, αλέθεξε φηη "ην ππνπξγείν απάληεζε, αιιά δελ έζεζε ζρέδην
κάξθεηηλγθ γηα ηελ θαιιηέξγεηα". πλέρηζε ιέγνληαο φηη
ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα θαζνξίζεη
ηελ ηηκή ηεο θαιιηέξγεηαο ζε 2,700 EGP ζηελ πεξηνρή
ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ θαη ζε 2,500 EGP γηα ηελ Άλσ
Αίγππην πξηλ απφ ηελ πεξίνδν θχηεπζεο ήηαλ ζσζηή θαη
ελζάξξπλε ηνπο αγξφηεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα , σζηφζν ε απφθαζε δελ δηεπθξίληζε πνηνο ζα είλαη
ν αγνξαζηήο.
Ο Mamdouh Hamada, πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Κεληξηθψλ
Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, δήισζε φηη ε θπβέξλεζε δελ
αζρνιήζεθε κε ην απμαλφκελν θφζηνο παξαγσγήο ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα νχηε έιαβε ππφςε ηελ εθαξκνγή ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ γεσξγηθνχ λφκνπ πνπ ελέθξηλε ν
Πξφεδξνο ην 2015. "Ζ θπβέξλεζε έθαλε έλα ιάζνο δεηψληαο αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ, πξηλ βξεη κηα θαηαλαισηηθή αγνξά, εηδηθά θαζψο ηα αηγππηηαθά θισζηήξηα αξλνχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ην αηγππηηαθφ βακβάθη".
"Σα πεξηζζφηεξα ηνπηθά εξγνζηάζηα ιεηηνπξγνχλ κε
βακβάθη κέζν- ή κηθξφηλσλ πνηθηιηψλ, ελψ ε παγθφζκηα
δήηεζε γηα καθξφηλν πξντφλ είλαη πνιχ αδχλακε", δήισ-
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ζε ν Mohamed El-Morshedi, επηθεθαιήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κισζηνυθαληνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ ηεο Οκνζπνλδίαο Βηνκεραληψλ. Σφληζε, επίζεο, φηη ην εηζαγφκελν
βακβάθη θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ην εγρψξην νκφινγν ηνπ,
θαζψο θπκαίλεηαη απφ EGP 1.700 EGP 1.900 αλά εθαηφ,
ελψ νη ηνπηθέο ηηκέο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.700 EGP.
Απφ ηελ άιιε, ε Mona Mehrez, πθππνπξγφο Γεσξγίαο,
ππεξαζπίζηεθε ηελ θπβεξλεηηθή ζηάζε. Δίπε φηη ην ππνπξγείν επηθεληξψζεθε ζηελ αλάπηπμε ηξηψλ λέσλ πνηθηιηψλ βακβαθηνχ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, δηαηεξψληαο ηε γελεηηθή θαζαξφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ ηχπσλ,
πξνζδηνξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θισζηεξίσλ
θαη ηειηθά ηελ αλάπηπμε ησλ εθθνθθηζηηθψλ κεραλεκάησλ. "Πεξίπνπ 55.000 ηφλνη εμήρζεζαλ ηελ πεξαζκέλε
ζεδφλ, ππνδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο παγθνζκίσο, αιιά ε ρακειή θαηαλάισζε ηνπηθψλ θισζηεξίσλ ηελ πεξαζκέλε ζεδφλ απαηηεί κειέηε θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ", αλέθεξε.
Ο Hossam Farid, ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ
θαη Βηνκεραλίαο γηα ηηο ΜΜΔ, δήισζε φηη ε πξνζνρή
επηθεληξψλεηαη ηψξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, εηδηθά επεηδή είλαη έληαζεο εξγαζίαο.
Σέινο, ν Mohsen Adel, πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ (GAFI) , δήισζε φηη ν ηνκέαο ηνπ βακβαθηνχ
ρξεηάδεηαη θίλεηξα πνπ παξέρεη ην θξάηνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Δλ ησ κεηαμχ επεζήκαλε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επεβιήζεζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν λεκαηνπνίεζεο
θαη χθαλζεο ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο ρψξεο, φπσο ε
Κίλα, ε Σνπξθία θαη ην Μπαγθιαληέο, αλνίγνληαο πξφζθαηα ην δξφκν γηα ηηο αηγππηηαθέο εηαηξείεο λα επηηχρνπλ κηα πξαγκαηηθή κεγέζπλζε ηεο Αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο. Πεξαίλσλ, αλέθεξε φηη ε θπβέξλεζε ελζαξξχλεη
ηα εξγνζηάζηα λα παξάγνπλ γηα εμαγσγή, φρη γηα ηελ ηνπηθή αγνξά.
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
Δμαγσγέο ύςνπο $200 εθαη. από ηηο κνλάδεο ζηελ Αίγππην ζηνρεύεη ε LG Electronics
χκθσλα κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο αλψηαηνπ
ζηειέρνπο ηνπ, ν κεγάινο θνξεαηηθψλ ζπκθεξφλησλ
φκηινο LG Electronics πξνζδνθά λα δηαηεξήζεη θαηά ην
ηξέρνλ έηνο ην επίπεδν ησλ εμαγσγψλ ηνπ απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζηελ Αίγππην (LG
Electronics Egypt S.A.E.) ζηα $200 εθαη., πεξίπνπ ζηαζεξφ έλαληη ηνπ 2017, εμαηηίαο θπξίσο ηεο κε επλντθήο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηέζζεξηο
θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ ηεο αηγππηηαθήο
ζπγαηξηθήο, ήηνη νη . Αξαβία, Ηξάλ, ΖΑΔ θαη Ηξάθ. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ νκίινπ, πέξαλ ησλ εμαγσγψλ, ε
αηγππηηαθή αγνξά ειεθηξνληθψλ εηδψλ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ
αλαγθψλ ηνπ ξαγδαία απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ. Όπσο
αλέθεξε ζρεηηθά ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο LG Electronics, ν θνξεαηηθφο φκηινο έρεη κέρξη ζήκεξα επελδχζεη
πεξίπνπ $160 εθαη. ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, ελψ εμεηάδεη
ηηο δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο πξφζζεησλ επελδχζεσλ πξνο ην ζθνπφ ηεο αχμεζεο ησλ εγρψξηα παξαγφκελσλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πξνο ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγφκελσλ απφ ηε Ν. Κνξέα, δεδνκέλνπ φηη νη εηζαγσγέο επηβαξχλνληαη κε πςεινχο δαζκνχο. εκεηψλεηαη φηη ε LG Electronics αζρνιείηαη
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ζηελ Αίγππην θπξίσο κε ηελ παξαγσγή ηειενπηηθψλ δεθηψλ, θαζψο θαη κε ηε ζπλαξκνιφγεζε ςπγείσλ θαη θιηκαηηζηηθψλ, ελψ ηνλ Ηνχιην 2017 εγθαηλίαζε λέα γξακκή
παξαγσγήο πιπληεξίσλ ζηελ πεξηνρή 10th of Ramadan
City.
Πξόβιεκα γηα ηελ αηγππηηαθή ηζηκεληνβηνκεραλία ε
αξγνύζα δπλακηθόηεηα
χκθσλα κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο δειψζεηο εθπξνζψπνπ
ηνπ θιάδνπ ηζηκεληνβηνκεραλίαο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), ν νπνίνο ηπγράλεη θαη αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ TITAN Egypt, θ. Medhat, ε εθηηκψκελε αμία ησλ
κε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ αηγππηηαθή βηνκεραλία ηζηκέληνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ EGP100 δηζ. Καηά
ηνλ θ. Medhat, ν εγρψξηνο θιάδνο πάζρεη απφ ην γεγνλφο
φηη ε πξνζθνξά ππεξβαίλεη ζπζηεκαηηθά ηε δήηεζε, θαηά 50% κε 60%, νδεγψληαο ζε ζπζζψξεπζε ρξφλησλ
πιενλαζκάησλ παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνλ θ. Medhat,
ε ηξέρνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο αηγππηηαθήο
ηζηκεληνβηνκεραλίαο αλέξρεηαη ζε 84 εθαη. ηφλνπο,
έλαληη δήηεζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 54 εθαη. ηφλνπο,
απφ ην έηνο 2014 θαη έπεηηα, δεκηνπξγψληαο εηήζην
πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ 30 εθαη. ηφλσλ. Όπσο ζεκείσζε ν εθπξφζσπνο ηεο FEI, ζήκεξα ε φπνηα αχμεζε ηεο
εγρψξηαο θαηαλάισζεο ηζηκέληνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο
θξαηηθέο επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ. Δπηπιένλ, ν εγρψξηνο θιάδνο ηζηκέληνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ εμαηξεηηθά απμεκέλσλ επηπέδσλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, σο απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ζην ηέινο
ηνπ 2016. Καηά ηνλ θ. Medhat, ε εγρψξηα ηζηκεληνβηνκεραλία δελ ρξεηάδεηαη ζηελ παξνχζα θάζε πξφζζεηεο επελδχζεηο, θαζψο ηα ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα κπνξνχλ
λα παξάγνπλ 80 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο ρσξίο θακία πξφζζεηε επέλδπζε, αιιά αληηζέησο απαηηείηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αξγνπζψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. εκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο κε ζθνπφ ηελ
αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο, κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ
ηηο αγνξέο ηεο Αθξηθήο.
Δπελδπηηθέο ζπκθσλίεο ηεο θηλεδηθήο βηνκεραληθήοηερλνινγηθήο δώλεο TEDA
Όπσο ζεκείσζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θηλεδηθή βηνκεραληθή / ηερλνινγηθή δψλε Tianjin Economic Technological Development
Area (TEDA), ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή νθηψ ζπκβάζεσλ κε βηνκεραληθνχο επελδπηέο, κε
ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο βηνκεραληθήο δψλεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna. εκεηψλεηαη φηη ε
TEDA έρεη αλαιάβεη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ηελ πινπνίεζε έξγσλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο εθηάζεσλ 6 ηεηξ. ρικ.
ζε ηξεηο θάζεηο, κε ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην
2015 ε TEDA μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο, αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ 2 ηεηξ. ρικ.,
νινθιεξψλνληαο ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ έλα έηνο αξγφηεξα θαη μεθηλψληαο, ζηε ζπλέρεηα, λα
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ππνγξάθεη ζπκβάζεηο κε βηνκεραληθνχο νκίινπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ εθεί. θνπφο ηεο TEDA είλαη
λα έρεη νινθιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ αλάπηπμεο
ησλ σο άλσ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ, ην αξγφηεξν εληφο
πεξηφδνπ δεθαεηίαο. χκθσλα κε ηε δηνίθεζε ηεο TEDA,
νη θχξηνη θιάδνη ελδηαθέξνληνο ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηα δνκηθά
πιηθά, ηηο πιαζηηθέο χιεο, ηα ρεκηθά, ηε βηνκεραλία νρεκάησλ θαη ηα ζπζηήκαηα logistics (γηα ηα ηειεπηαία, ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε κεγάιε αλακελφκελε επέλδπζε ηνπ νκίινπ COSCO, θφζηνπο $25 εθαη., γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηεζλνχο «πάξθνπ» logistics).
Ζ Αίγππηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλεη ην επίθεληξν
ηεο βηνκεραλίαο, θαη εκπνξηθό θέληξν γηα ηα ειεθηξηθά νρήκαηα
Σν Ίδξπκα Friedrich Ebert νινθιήξσζε ηε δηάζθεςε
«Βηψζηκε κεηαθνξά ζηελ Αίγππην» κε ηίηιν
«Καζαξφηεξε θίλεζε θαη ε εκθάληζε ησλ ειεθηξηθψλ
νρεκάησλ». Σν ζπλέδξην, ζην νπνίν παξέζηε ε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θα. Yasmin Fouad πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ην
Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ Αξαβηθή
Πεξηνρή θαη ηελ Δπξψπε (CEDARE), ην θνξέα ησλ Ζ.Δ.
γηα ην πεξηβάιινλ UNEP θαη ηελ Αηγππηηαθή Τπεξεζία
Πεξηβάιινληνο (EEAA) ζηηο 24 θαη 25 Οθησβξίνπ. ηε
δηάζθεςε ζπδεηήζεθαλ ηα κέζα ρξήζεο ηεο θαζαξήο
ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, νη πνιηηηθέο θαη νη
λνκνζεζίεο, θαζψο θαη ε παξνρή ππνδνκψλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε ειεθηξηθά νρήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο, ε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, θα Yasmine Fouad, αλέθεξε φηη ην Τπνπξγείν
μεθίλεζε πξηλ απφ επηά ρξφληα ηνλ ζπληνληζκφ κε δηεζλείο θαη ηνπηθνχο εηαίξνπο λα ζρεδηάζνπλ βηψζηκεο κεηαθνξέο βαζηζκέλεο ζε ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα, δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ ζηε κείσζε ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Πξφζζεζε φηη ην ζρέδηφ ηεο ππεξβαίλεη ηελ εηζαγσγή
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, κέρξη ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο. Δπί ηνπ παξφληνο, ην
ππνπξγείν πεξηβάιινληνο εξγάδεηαη γηα ηελ επέθηαζε
βηψζηκσλ κεηαθνξηθψλ έξγσλ γηα εμνηθνλφκεζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαη βειηίσζε
ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Τπνπξγφο ειπίδεη φηη δηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ 2030,
ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ ζηελ
Αίγππην.
Ο εθπξφζσπνο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, πνπ
παξέζηε ζηε δηάζθεςε, επηβεβαίσζε φηη θαηαζθεπάδεηαη
επί ηνπ παξφληνο ην πξψην ειεθηξηθφ ηξέλν απφ έλα ζχλνιν δχν ζπξκψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζε ζπλεξγαζία κε θηλέδνπο εηαίξνπο, ην νπνίν ζα αξρίζεη λα
ιεηηνπξγεί εληφο δχν εηψλ. Πξφζζεζε φηη ε λέα πξσηεχνπζα ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε
ηηο ζπζηάζεηο ηεο ππνπξγνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο
απαηηνχλ ηε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ.
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Ο Hossam Allam, εθπξφζσπνο ηεο CEDARE, δήισζε
φηη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή κέζσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο αξαβηθέο ρψξεο μεθίλεζε
πξηλ απφ δχν ρξφληα, ηδηαίηεξα ζηελ Αίγππην, επηζεκαίλνληαο φηη ηα απηνθίλεηα απνηεινχλ κηθξφ κέξνο απηνχ
πνπ κπνξεί λα μεθιεηδψζεη ε Αίγππηνο φζνλ αθνξά ηελ
ππνθαηάζηαηε αλάπηπμε ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, δήισζε ηε δέζκεπζε
ηεο CEDARE λα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη εξεπλεηηθά
θέληξα, λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο πνιηηηθέο
θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο
δηαλνκήο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Καηά ηελ νκηιία ηνπ
ζηε δηάζθεςε, ν θ Allam είπε επίζεο φηη ε Αίγππηνο είλαη θαηάιιειε γηα λα γίλεη ζηαζκφο θαη θέληξν παξαγσγήο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, εηδηθά ζηελ Εψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone), ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ε
ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή ζηνλ θφζκν γηα ηελ θαηαζθεπή
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε Αίγππηνο έρεη
ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο, φπσο νη COMESA θαη
AGADIR. Δπηζήκαλε, επίζεο, φηη ππάξρνπλ ρψξεο πνπ
έρνπλ εθαξκφζεη παξφκνηεο εκπεηξίεο, φπσο ην Μαξφθν
πξηλ απφ πέληε ρξφληα, ην νπνίν έρεη πιένλ θαηαζηεί θέληξν παξαγσγήο.
Ο Alexander Corner, εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο Αεξνπνξίαο θαη Πινήγεζεο ζην UNEP, παξνπζίαζε έλα ζρέδην
e-Mob γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε ζπλεξγαζία κε ην θνξέα
«Παγθφζκηα Γηεπθφιπλζε Πεξηβάιινληνο», ν νπνίνο
επηθεληξψλεηαη ζην ηνπηθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ απηψλ
γηα ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, κέζσ ηνπ έξγνπ ππνδνκήο θαη
ηνπηθήο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη εξγάδεηαη
γηα ηελ απνθαηάζηαζε 30 ρσξψλ παγθνζκίσο. Δμήγεζε
φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζηελ Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ γηα ηηο ειεθηξηθέο κεηαθνξέο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο κειεηψλ
ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ηεο εμάξηεζεο απφ ειεθηξηθά ιεσθνξεία θαη θνξηεγά, ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ γηα ηελ
απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηελ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ
γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ,
ζπλέζηεζε ηελ αλάπηπμε κηαο εηδηθήο έθδνζεο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ ειεθηξηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Αίγππην.
Ο Ahmed El-Dorghami, εκπεηξνγλψκνλαο πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο ζην CEDARE, παξνπζίαζε αξθεηέο
κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δεκηά ζε φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο
πηπρέο ζηελ Αίγππην ιφγσ ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο κεηαθνξέο, ηδηαίηεξα ζηηο ππεξπιήξεηο πφιεηο φπσο ην Κάηξν,
ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο κεηάβαζεο ζε ειεθηξηθά νρήκαηα γηα ηελ πγεία ζηε ρψξα.
Δλ ησ κεηαμχ, ζρνιηάζηεθε ην γεγνλφο φηη, ελψ ε θπβέξλεζε απαιιάζζεη απφ δαζκνχο ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, θάπνηα ειεθηξηθά νρήκαηα ππφθεηληαη ζε δαζκνιφγεζε 40%, γεγνλφο πνπ παξεκπνδίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Τπήξμαλ πξνο ηνχην πξνηξνπέο
πξνο ηελ θπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη ην δήηεκα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο
πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, ηδηαίηεξα ηηο άδεηεο, γη 'απηφ είλαη απαξαίηεην θαηά ηνπο
εηδηθνχο λα αλαπηπρζεί κηα νινθιεξσκέλε γεληθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξηθέο κεηαθνξέο ζηελ Αίγππην.
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Αίγππηνο θαη Ηηαιία ζα ηδξύζνπλ νινθιεξσκέλε
πόιε γηα ηε βηνκεραλία καξκάξνπ ζηε Galala ηεο
Δξπζξάο Θάιαζζαο
Ο Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah El Sisi ζπκθψλεζε ην άββαην κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο Pedrini λα δεκηνπξγήζεη κηα νινθιεξσκέλε πφιε γηα ηε καξκαξνβηνκεραλία ζηελ πεξηνρή
Galala ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. ηε ζχζθεςε έιαβε κέξνο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ Μεραληθνχ ψκαηνο ησλ Δ.Γ.
ηεο ρψξαο Kamel El Wazir.
Ζ πφιε ζρεδηάδεηαη λα ζπγθεληξψζεη επηά εξγνζηάζηα
γηα ηελ παξαγσγή καξκάξνπ, έλα εξγνζηάζην γηα ηηο απαηηήζεηο παξαγσγήο θαζψο θαη ηλζηηηνχην θαηάξηηζεο
ηεο καξκαξνβηνκεραλίαο, φπσο δήισζε ν πξνεδξηθφο
εθπξφζσπνο Bassam Rady.
Σν ζπγθξφηεκα ζα μεθηλήζεη ζηα πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ
εζληθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη απνζθνπνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ ησλ θπζηθψλ
πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ βηνκεραληψλ θαη ζηελ παξνρή λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο
ζηνπο λένπο.
Σν έξγν ζηνρεχεη επίζεο λα ζέζεη ηελ Αίγππην ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηεο καξκαξνβηνκεραλίαο, λα θαιχςεη ηηο
αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη λα εμάγεη ην πιεφλαζκα γηα λα πξνζθέξεη ζθιεξφ λφκηζκα, εμήγεζε ν εθπξφζσπνο.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Παξαιαβή πξώηνπ ειεθηξηθνύ ιεσθνξείνπ από ηελ
Κίλα
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Αξρήο
Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηεο Αιεμάλδξεηαο, ε Αίγππηνο
παξέιαβε πξφζθαηα ην πξψην ειεθηξνθίλεην ιεσθνξείν απφ ηελ Κίλα, ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηελ παξαιηαθή νδφ ηεο πφιεο. Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ιεσθνξείνπ, πνπ ζα απνηειέζεη αηγππηηαθή «πξσηηά» ζην
ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο απηφ πεξάζεη ην
ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην
αλαθνηλσζέλ ηεο Αξρήο, «ην ειεθηξηθφ ιεσθνξείν ζα
κπνξεί λα κεηαθέξεη 90 επηβάηεο ζε απφζηαζε 250 ρικ.
κε πιήξσο θνξηηζκέλεο κπαηαξίεο (θαη ζε απφζηαζε
210 ρικ. ζε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί ν θιηκαηηζκφο)».
Ζ παξάδνζε ηνπ ελ ιφγσ ιεσθνξείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ζρεηηθήο αηγππηην-θηλεδηθήο ζχκβαζεο
ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα 15 ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ.
Σν αεξνδξόκην Sphinx International Airport ζην Γπηηθό Κάηξν εηνηκάδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο βξίζθεηαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ πξνεηνηκαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 33ν αεξνδξφκην ηεο ρψξαο, κε ηελ
επσλπκία Sphinx International Airport, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Νείινπ, επί ηεο νδηθήο αξηεξίαο
πνπ ζπλδέεη ην Κάηξν κε ηελ Αιεμάλδξεηα, πιεζίνλ ησλ
ππξακίδσλ ηεο Γθίδα θαη ηνπ -ππφ νινθιήξσζε- λένπ
κεγάινπ αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ (“Grand Egyptian
Museum”). εκεηψλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ, κε ηε κέζνδν “Build-Operate-Transfer” – BOT,
μεθίλεζε ην έηνο 2016, κε ζθνπφ απηφ λα εμππεξεηεί ηηο
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αλάγθεο ησλ δπηηθψλ πξναζηίσλ ηνπ Καΐξνπ (6th of
October City, Sheikh Zayed θ.ά.), θαζψο θαη ησλ γεηηληαδνπζψλ πεξηθεξεηψλ ηνπ Fayoum θαη ηνπ Beni Suef. Ο
Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο επηζεψξεζε
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ην Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο,
ελψ ην λέν αεξνδξφκην, πνπ πεξηιακβάλεη δχν αεξνδηαδξφκνπο, αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηηο αξρέο
ηνπ 2019.
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΗΡΟΤ
Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ
Πξφεδξνο: θ. Βχξσλ Βαθεηάδεο
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tει : 00203-4868583, Φαμ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net
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Πξνζερείο Δθζέζεηο
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Event:
Duration:
Tel. & Fax:

Egypt GATE - Real Estate Exhibition
7-10/11/2018
+(203)302 2891, Fax: +(203) 345 9533

Organizers:

Dar El Menyawy for Organizing Exhibitions

Location:

Exhibition Complex (Halls 4-5) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:
Duration:
Tel.:
Fax :

Trade and Investment Chinese Exhibition
15-16/11/2018
+(202) 2516 9253 , +(20) 112-6266002
+(202) 2516 9253

Organizer :

Egypt China Trade Center

Location:

Exhibition Complex (Hall 4) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:

MIFE 2018 Middle East and North Africa International Franchise & License Exhibition

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

17-19/11/2018
+(202) 3346 4306, +(202) 3302 1105
+(202) 3345 8292
http://www.efda.org.eg, info@efda.org.eg

Organizer:

Egyptian Franchise Development Association (EFDA)

Location:

Nile Ritz-Carlton Hotel, Cairo

Event:

Furnex & The Home Exhibition

Duration:
Tel. & Fax:

22-25/11/2018
+(202) 2418 7114, F: +(202) 2418 7123

Website, e-mail:

http://furnexthehome.com, info@furnexthehome.com

Organizer:
Location:

The International Co. For Hotels, Tourist resorts & Conference Centers
Exhibition Complex (Halls 1, 2, 3, 5) -Cairo International
Convention and Exhibition Center

Event:

4th Edition of Cairo Wood Show

Duration:
Tel.:

30/11-3/12/2018
+(20) 111-0680111, +(20) 101-9114887
http://www.cairowoodshow.com, info@cairowoodshow.com

Web site, e-mail:
Organizer:

Strategic For Marketing, Exhibitions and Conferences

Location:

Exhibition Complex (Halls 1, 2, 3, 4) -Cairo International
Convention and Exhibition Center

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
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Οκτώβριοσ 2018: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP

20,8000
Οκτώβριος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία € - EGP

20,7000

20,6000

20,5000

20,4000

20,3000

20,2000

20,1000

20,0000

Οκτώβριοσ 2018: Συναλλαγματική ιςοτιμία USD - EGP
Οκτώβριος 2018: Συναλλαγματική ισοτιμία USD - EGP

17,8650

17,8600

17,8550

17,8500

17,8450

17,8400

17,8350

17,8300

Οκτώβριοσ 2018: Κεντρικόσ δείκτησ EGX30 Χρηματιςτηρίου
Αιγφπτου

15.000
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14.000

13.500

13.000

12.500

12.000

