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ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,12 δηζ. ην επηέκβξην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ
άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $148 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,12 δηζ., έλαληη $44,97 δηζ. ηνλ
Αχγνπζην, $44,92 δηζ. ηνλ Ηνχιην, $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην θαη $44,27 δηζ. ην Μάην
2019, αληίζηνηρα. Σν σο άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε πεξίνδν. Θπκίδνπκε φηη
ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ
2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη
θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ην επηέκβξην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,46
δηζ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 Έιιεηκκα $102,5 εθαη. ζην ηζνδύγην πιεξσκώλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2018/19

ΕΜΠΟΡΙΟ

22 νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε έιιεηκκα
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χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην
χςνπο $102,5 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο $12,79 δηζ. ην έηνο 2017/18. Σν
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Δπηκέιεηα – ύληαμε :
Α. Μαθξαλδξένπ
Π. Γθάζηνο

νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι. 2018 – Γεθ. 2019, ζηα $1,774 δηζ.), ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο,
χςνπο πιεζίνλ ηνπ $1,7 δηζ., πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν (Ηαλ. –
Ηνπλ. 2019). Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην έηνο 2018/19
επηδεηλψζεθε θαηά 37,4% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $8,19 δηζ., έλαληη $5,96 δηζ.
ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο (2017/18), θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ
ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 2% ζηα $38,03 δηζ., θαη ηεο κείσζεο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαηά 4,7% ζηα $25,15 δηζ. Καηά ην νηθνλνκηθφ έηνο
2018/19 παξαηεξήζεθε εμάιινπ κείσζε ηφζν ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαηά 23,5% ζηα $5,9 δηζ., φζν θαη ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαηά
65% ζηα $4,23 δηζ. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ην έηνο 2018/19 απμήζεθαλ ζεκαληηθά νη εμαγσγέο θαηά 10,3% ζηα $28,49 δηζ., ελψ απμήζεθαλ επίζεο, θαηά 28,2%,
ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηα $12,57 δηζ. Δπηπιένλ, γηα πξψηε θνξά κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012/13 θαηαγξάθεθε κηθξφ πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην πεηξειαηνεηδψλ, ηεο
ηάμεσο ησλ $8,1 εθαη.
ηα $108,7 δηζ. ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο
Ηνπλίνπ 2019 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19) ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 17,3% ζε εηήζηα βάζε θαη αλήιζε ζε $108,7
δηζ., έλαληη $92,64 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2018. Σν αηγππηηαθφ εμσηεξηθφ ρξένο εκθαλίζηεθε
πεξαηηέξσ απμεκέλν θαηά 2,3% θαη ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ηνπ ηέινπο Μαξηίνπ 2019
($106,22 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο είρε απμεζεί σο ην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 ζε $57,2 δηζ., ελψ ην ρξένο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο είρε κεησζεί ζε $27,9 δηζ. θαη εθείλν ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ είρε κεησζεί
επίζεο ζε $9,5 δηζ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ πεγή, ην βξαρππξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ ζην επίπεδν ησλ $11,05 δηζ., κεησκέλν
έλαληη απηνχ ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 πνπ είρε αλέιζεη ζε $12,4 δηζ.
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χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο
αηγππηηαθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. Amer ζην πιαίζην ηεο
εηήζηαο δηάζθεςεο πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Οπάζηγθηνλ ην
International Finance Institute (IIF), ην 87% ηνπ ζπλνιηθνχ
εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο είλαη καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα. Ο θ. Amer επηζήκαλε, επίζεο, φηη ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ
παξακέλεη, αθφκε, εμαηξεηηθά ρακειφο εθηηκψκελνο ζε
κφιηο 32%.
Μείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο ηνλ Ηνύιην
2019
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηά ην κήλα Ηνχιην,
πξψην κήλα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20),
ην χςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο εκθαλίζηεθε
κεησκέλν ζε EGP39,172 δηζ., έλαληη EGP51,514 δηζ. ηνλ
Ηνχιην 2018. Καηά ην Τπνπξγείν, ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνλ Ηνχιην αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 0,6% ηνπ ΑΔΠ. Σα
θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 18,6% ζε EGP46,3 δηζ.,
ελψ νη δαπάλεο αληηζέησο κεηψζεθαλ θαηά 5,7% ζε
EGP85,2 δηζ. Σα θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ εμάιινπ
θαηά 9,7%, αλεξρφκελα ζε EGP38,6 δηζ., ελψ ηα κε θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ επίζεο θαηά EGP3,9 δηζ., θζάλνληαο ζην επίπεδν ησλ EGP7,7 δηζ.
ηα ρακειόηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο επηαεηίαο ν
πιεζσξηζκόο ην επηέκβξην
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο
πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε θαη ην επηέκβξην 2019 –γηα ηέηαξην ζπλερφκελν κήλα- πεξαηηέξσ αμηφινγε πηψζε, θαηά
πεξίπνπ ηξεηο αθφκε πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ, ζην επίπεδν ηνπ 4,77% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη
7,45% ηνλ Αχγνπζην, θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ
ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 7 εηψλ. Πξνεγνπκέλσο ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε
αλέιζεη ζε 8,66%, ηνλ Ηνχιην, 9,38% ηνλ Ηνχλην θαη
14,09% ην Μάην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ην επηέκβξην 2019 πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ππνρψξεζε, πεξηνξηζζείο ζην επίπεδν ηνπ 2,6% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 4,91% ηνλ Αχγνπζην, 5,9% ηνλ Ηνχιην,
6,4% ηνλ Ηνχλην θαη 7,83% ην Μάην. εκεηψλεηαη φηη ην
επηέκβξην 2018, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην
είρε αλέιζεη ζε 15,97% ζε εηήζηα βάζε.
Σξνπνπνηήζεηο ζηα ζρεηηθά βάξε ησλ παξακέηξσλ ηνπ
δείθηε πιεζσξηζκνύ
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία
(CAPMAS) αλαθνίλσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρεηηθά βάξε
ησλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κεηξνχλ ηνλ
πιεζσξηζκφ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρεηηθφ βάξνο ηεο θαηεγνξίαο ηξνθίκσλ & πνηψλ κεηψζεθε ζε
35,87% απφ 44,2% πξνεγνπκέλσο, εθείλν ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο απμήζεθε ζε 9% απφ 5,87%, ελψ απηφ ηνπ θαπλνχ
& ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ απμήζεθε επίζεο ζε 4,63% απφ
2,45%. Δπηπιένλ, ην ζρεηηθφ βάξνο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ νξίζηεθε ζε 1,48%, ελψ εθείλν ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απμήζεθε ζε 4,4% απφ 3,51% θαη απηφ ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θφζηνπο ζηέγαζεο, χδξεπζεο, πξνκήζεηαο θαπζίκσλ & θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθε ζε 18,05% απφ
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17,69%. Σέινο, ην ζρεηηθφ βάξνο ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ & ππεξεζηψλ ηξνπνπνηήζεθε ζε 4,5%
έλαληη 3,43% πξνεγνπκέλσο.
ην 5,6% ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ην 1ν
ηξίκελν έηνπο 2019/20
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El Saeed ζην ηέινο Οθησβξίνπ, ν ξπζκφο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι. – επ. 2019) αλήιζε ζε 5,6%, έλαληη ξπζκνχ 5,3% θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. Ωο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο πνπ «νδεγνχλ» ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζπλεηζθέξνληαο θαηά
πεξίπνπ 56% ζηε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ, ε θα El Saeed
αλέθεξε ην ιηαλεκπφξην, ηε γεσξγία, ηε κεηαπνίεζε,
ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Ωο θιάδνπο πνπ παξνπζίαζαλ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο
κεγέζπλζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ
έηνπο 2019/20, ε Τπνπξγφο αλέθεξε εμάιινπ ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο θαηαζθεπέο, ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ ελέξγεηα. Ζ θα El Saeed αλέθεξε επίζεο φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο απμήζεθαλ θαηά 5%, ελψ
νη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο ηεο κεηψζεθαλ θαηά
13% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ελψ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ ΑΔΠ
ζα κεγεζπλζεί θαηά 5,9% ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
2019/20.
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε επηιέγεη ζπκβνύινπο γηα
έθδνζε δηεζλώλ νκνιόγσλ
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε
πσο ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επέιεμε πέληε δηεζλή
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα σο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθδνζεο
θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα, ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο Citibank, JP Morgan,
BNP Paribas, Natixis θαη Standard Chartered. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επέιεμε ηνπο νίθνπο Al
Tamimi & Company θαη Dechert σο ηνπηθφ θαη δηεζλή λνκηθφ ζχκβνπιν γηα ηελ σο άλσ έθδνζε νκνιφγσλ, αληίζηνηρα. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε έθδνζε ησλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ζηηγκή
ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ρσξίο
λα δηεπθξηληζηεί σζηφζν ν αθξηβήο ρξφλνο πνπ απηή
ζα ιάβεη ρψξα θαη ε αμία απηήο. Όπσο αλέθεξε ζην
ηέινο Οθησβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη απνδφζεηο
ησλ ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ
ζε δνιιάξηα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηνλ Οθηψβξην,
θπξίσο εμαηηίαο ηεο ηάζεο ησλ επελδπηψλ λα πεξηνξίζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ πνπ
έρνπλ πξνκεζεπηεί απφ ηε δεπηεξνγελή αγνξά, κε
ζθνπφ λα απνξξνθήζνπλ ηα λέα νκφινγα πνπ ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην κίαο ελδερφκελεο επηθείκελεο
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έθδνζεο.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Δπαθέο Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε επηρεηξεκαηηθό θόζκν ησλ ΖΠΑ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξηζψξην ηεο πξφζθαηεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Al Sisi, ζηε Ν. Τφξθε, φπνπ ζπκκεηείρε ζηηο
εξγαζίεο ηεο 74εο ζπλφδνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ
ΖΔ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε ηνπο πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο πεξίπνπ 50
θνξπθαίσλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, πξνεξρφκελσλ θπξίσο απφ ηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, πγείαο,
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη κεηαθνξψλ (κε έκθαζε
ζηηο «έμππλεο» κεηαθνξέο). Οη ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην δχν εθδειψζεσλ πνπ
δηνξγάλσζαλ αθ’ ελφο ην Business Council for International Understanding θαη αθ’ εηέξνπ ην US Chamber of
Commerce, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ
ζπκβνχιην ΖΠΑ-Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν Πξφεδξνο Al Sisi εζηίαζε θαηά ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ Αίγππην, ζηα κεγάια ππφ εμέιημε αλαπηπμηαθά
έξγα, ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θαηαβάιεη ε θπβέξλεζή ηνπ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο θηιηθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο
εγρψξηνπο θαη ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Δπηπιένλ, ηφληζε
ηηο θηιφδνμεο ζηξαηεγηθέο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θφκβν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θέληξν γηα ηνλ
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία,
πξνζθαιψληαο ηε ζπκκεηνρή ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα
ζηελ Αίγππην.
Ο νίθνο Moody’s αλακέλεη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε
5,8% ην 2020 ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηε εθηίκεζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Moody’s, ε νπνία δεκνζηεχζεθε κεηά ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) λα πεξηθφςεη πεξαηηέξσ ηα επηηφθηα θαηά 100 κνλάδεο βάζεο
ζηηο 26/9, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 5,6% ην 2019 θαη ζε 5,8%
ην 2020. Καηά ηνλ νίθν Moody’s, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Αίγππην πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζεί ηφζν απφ ην
ρακειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ -πνπ ζα ελζαξξχλεη ηηο
θεθαιαηαθέο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επελδπηηθά
έξγα, αιιά θαη ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ πιεζπζκνχ- φζν θαη απφ ην ζρεηηθά ρακειφ θαη θζίλνλ επίπεδν
ηνπ πιεζσξηζκνχ. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νίθνπ
Moody’s, ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα αλακέλεηαη λα
ζπλερίζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020 ηελ πνιηηηθή ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο. Ζ Moody’s αλακέλεη εμάιινπ αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 15% ην 2020, δεδνκέλεο θαη ηεο πησηηθήο ηάζεο πνπ παξνπζηάδεη ε αλαινγία κε εμππεξεηνχκελσλ
πξνο ζπλνιηθά δάλεηα, ε νπνία έπεζε ηνλ πεξαζκέλν
Μάξηην ζην επίπεδν ηνπ 4,1%.
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ηα €8,7 δηζ. νη επελδύζεηο ηεο ΔΣΔπ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θ. Scannapieco, ζην
πιαίζην επελδπηηθνχ ζπλεδξίνπ γηα ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ νξγάλσζε ε Σξάπεδα ζηε Βεξπηφ ζηηο 30/9, ην
ζπλνιηθφ χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
ΔΣΔπ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε €8,7 δηζ. θαη είλαη θαηαλεκεκέλν κεηαμχ 95 projects. Καηά ηνλ θ. Scannapieco, ε ΔΣΔπ πξνηίζεηαη θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα
εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Αίγππην, δίλνληαο
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο. χκθσλα κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο
ΔΣΔπ, ην ραξηνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο ζηελ Αίγππην έρεη
επηθεληξψζεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ζε έξγα ησλ θιάδσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κεηαθνξψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ. ην ελ ιφγσ ζπλέδξην ήηαλ παξνχζα ε
Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ε νπνία εμέθξαζε ηε βνχιεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ
βνξξά θαη λφηνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κεζνγεηαθψλ ρσξψλ,
θαζψο θαη φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνάγνπλ ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο.
Αίγππηνο: ζε αδηέμνδν νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην
κεγάιν αηζηνπηθό θξάγκα
Όπσο αλέθεξαλ δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, κεηά ην πέξαο ησλ ηξηκεξψλ ηερληθψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ, πνπ έιαβαλ ρψξα
ζην Υαξηνχκ θαη νινθιεξψζεθαλ ζηηο 3/10, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έθξηλε φηη «νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ
πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ $4 δηζ.,
έρνπλ νδεγεζεί ζε αδηέμνδν εμαηηίαο ηεο άθακπηεο ζηάζεο ηεο αηζηνπηθήο πιεπξάο», ελψ παξάιιεια θάιεζε ζε
δηεζλή δηακεζνιάβεζε, «πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ε εχξεζε δίθαηεο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
ηξηψλ κεξψλ». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δελ θαηνλφκαζε ζπγθεθξηκέλν δηεζλή παξάγνληα πνπ θαιείηαη λα δηακεζνιαβήζεη,
πιελ φκσο ε αηγππηηαθή Πξνεδξία θέξεηαη λα πξνζθάιεζε ηηο ΖΠΑ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν πξνο επίιπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαθνξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε αηζηνπηθή πιεπξά δελ αξέζθεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή ηεο δηεζλνχο δηακεζνιάβεζεο πξνο εμεχξεζε ιχζεο ζην δήηεκα
ηεο πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ επί ηνπ ηξέρνληνο ζρήκαηνο θαηαλνκήο
ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ.
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Ηζηνζειίδα γηα θαηαγξαθή ησλ μέλσλ επελδύζεσλ
εγθαηλίαζε ν GAFI
Όπσο αλαθνηλψζεθε επίζεκα απφ ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) εγθαηλίαζε
λέα ηζηνζειίδα (ζηε δηεχζπλζε https://www.gafi.gov.eg/
English/eServices/Pages/FDI.aspx), ζηελ νπνία πξνζθάιεζε ηφζν ηηο ηδησηηθέο φζν θαη ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα λα θαηαγξάςνπλ –ζε
ηξηκεληαία βάζε- ηα ζηνηρεία ησλ μέλσλ ζπκκεηνρψλ ζηα
θεθάιαηά ηνπο, θαζψο θαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε
επέλδπζε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Αίγππην.
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ε ελ ιφγσ θαηαγξαθή ζα δηελεξγεζεί γηα ζηαηηζηηθνχο αιιά θαη ειεγθηηθνχο ζθνπνχο.
ε ειαθξά άλνδν ην επηέκβξην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, κεηά ηελ πηψζε πνπ είρε ζεκεηψζεη
ηνλ Αχγνπζην ζηηο 49,4 κνλάδεο, ην επηέκβξην θηλήζεθε ειαθξφηαηα αλνδηθά ζηηο 49,5 κνλάδεο, παξακέλνληαο
πάλησο ζε επίπεδν θάησ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. εκεηψλεηαη φηη ηνλ
Ηνχιην ν δείθηεο είρε αλέιζεη ζηηο 50,3 κνλάδεο. Σν επηέκβξην, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο απμήζεθε γηα ηξίηε ζπλερφκελε θνξά ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, ελψ
άλνδν θαηέγξαςαλ επίζεο ηα θφζηε ησλ εηζξνψλ ηεο
βηνκεραλίαο. Μεηψζεηο σζηφζν εκθάληζαλ ηα επίπεδα
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.
Σν επηέκβξην απμήζεθε ε απαζρφιεζε, αλεβαίλνληαο
ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηεο ησλ ηειεπηαίσλ 13 κελψλ.
Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο
πιεζίαζε ην επηέκβξην ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ απφ
ηνλ Οθηψβξην 2016.
Ζ θπβέξλεζε κεηώλεη ηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ γηα πξώηε θνξά από ην 2016
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ
ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηηο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαηά 25 πηάζηξεο αλά ιίηξν, εμαηηίαο ησλ ειαθξά ρακειφηεξσλ –έλαληη ησλ πξνβιεθζέλησλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο- κέζσλ επηπέδσλ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ
ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, αιιά θαη ηνπ αλαηηκεκέλνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. Ζ αξκφδηα ηερληθή επηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, κείσζε ηελ
ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ ζε EGP8,75 απφ EGP9
αλά ιίηξν, ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ ζε
EGP7,75 απφ EGP8 αλά ιίηξν θαη ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο
80 νθηαλίσλ ζε EGP6,5 απφ EGP6,75 αλά ιίηξν. Δπηπιένλ, κείσζε ηελ ηηκή ηνπ καδνχη γηα βηνκεραληθέο

ΔΛΙΓΑ

4

ρξήζεηο. Οη λέεο ηηκέο ίζρπζαλ απφ ηηο 4/10, ελψ αλακέλεηαη λα αλαζεσξεζνχλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ελ φςεη
ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020.
Κξηηηθή γηα ηελ νηθνλνκία αζθήζεθε ζηελ θπβέξλεζε
από ην θνηλνβνύιην
ηηο 8/10, ζε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην, αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή απφ αξθεηά κέιε
απηνχ πξνο ηελ θπβέξλεζε, αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή θαη θπξίσο ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή
ιηηφηεηαο, κε θεληξηθφ επηρείξεκα φηη απηή έρεη νδεγήζεη
κεγάιν ηκήκα ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα
θαη ηελ εμαζιίσζε. Τπεξακπλφκελνο ηεο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, ν Π/Θ θ. Madbouly αλαθεθαιαίσζε ηα επηηεχγκαηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, απφ ηνλ Ηνχλην 2018 έσο ζήκεξα, ελψ ηαπηφρξνλα πξνέβε ζε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ
ζηε ρψξα θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 2014, νπφηε ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κε
εθείλεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα, ζην ηειεπηαίν εμάκελν
ηνπ 2019. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα
κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ επί ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ, αιιά θαη επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, αλαθεξφκελνο εηδηθφηεξα ζηελ αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα επηδφκαηα ζίηηζεο ζηνπο πνιίηεο πνπ ηα ρξεηάδνληαη, απφ ην
επίπεδν ησλ EGP35 δηζ. ην 2014 ζε απηφ ησλ EGP89
δηζ. ην 2019.
Κνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ςεθίδεη ηε λέα εξγαηηθή
λνκνζεζία
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ, έπεηηα
απφ 2 ρξφληα εληαηηθνχ εζληθνχ δηαιφγνπ –κε αξθεηέο
θαη πνιιέο θνξέο έληνλεο δηαθσλίεο- επί ησλ ζθνπνχκελσλ δηαηάμεψλ ηεο, ε αξκφδηα γηα ηελ απαζρφιεζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ςήθηζε ζηηο 8/10 ηε λέα εξγαηηθή
λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο ελ
ιφγσ επηηξνπήο, θ. El-Maraghi, «ν λένο εξγαηηθφο λφκνο
ζα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα μεπεξάζνπλ πνιιά απφ
ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα φζνλ αθνξά ηα
δεηήκαηα απαζρφιεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάιεη
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Αίγππην». Ο θ. El
-Maraghi επηζήκαλε επίζεο φηη «ε λέα εξγαηηθή λνκνζεζία ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο θαη απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο». χκθσλα κε ηνλ θ. El-Maraghi, «θαηά ην καθξφ δηάζηεκα πξνεηνηκαζίαο, επηζπκνχζακε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ν λένο
λφκνο ζα παξέρεη θίλεηξα θαη εγγπήζεηο ζε εθαηνκκχξηα
απαζρνινχκελνπο αλά ηελ Αίγππην», ελψ «ε εγθξηζείζα
λέα λνκνζεζία αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ζηελ νινκέιεηα
πξνο ςήθηζε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ».
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Ζ Αίγππηνο βειηηώλεη ειάρηζηα ηελ θαηάηαμή ηεο
ζηελ παγθόζκηα αληαγσληζηηθόηεηα
ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε Παγθφζκηαο Οηθνλνκηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ γηα ην 2019 (“World Economic Forum’s
2019 Global Competitiveness Index”), ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά κφιηο κία ζέζε ηελ θαηάηαμή ηεο κεηαμχ 141
ρσξψλ, θαηαιακβάλνληαο ηελ 93ε, έλαληη ηεο 94εο πνπ
είρε θαηαιάβεη πξνεγνπκέλσο. Αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο
ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, νη ππνδνκέο, ε αγνξά εξγαζίαο,
ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ν επηρεηξεκαηηθφο δπλακηζκφο θαη νη ηάζεηο θαηλνηνκίαο, βαζκνινγήζεθαλ θέηνο πςειφηεξα απφ φηη λσξίηεξα. Δπίζεο, βειηηψζεθαλ
νη επηκέξνπο δείθηεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ λνκηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο, ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ηνπ θξάηνπο ζηηο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ηθαλφηεηαο ράξαμεο καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο επάξθεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο
θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Αληηζέησο, ε Αίγππηνο δελ
θαίλεηαη λα πέηπρε ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο ζηνπο δείθηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζην βαζκφ δηείζδπζεο ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο
ζηελ νηθνλνκία, ζην θφζηνο γηα ηε ζχζηαζε θαη εθθίλεζε επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζην βαζκφ επθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.
Σελ θνξπθή ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ θαηέιαβε
θέηνο ε ηγθαπνχξε, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ, ην
Υνλγθ Κνλγθ θαη ηελ Οιιαλδία, ελψ ε ρψξα καο θαηέιαβε ηελ 59ε ζέζε.
Σν ΓΝΣ θαη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα επαηλνύλ ηηο αηγππηηαθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε επηθπιάμεηο
Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) δεκνζίεπζε ζηηο
11/10 ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ηνπ αμηνιφγεζε γηα ην
πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηεί ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία είρε νινθιεξσζεί ηνλ
πεξαζκέλν Ηνχιην, πξνηνχ εθηακηεπζεί ε έθηε θαη ηειηθή
δφζε ηεο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ
Σακείνπ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ.
ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ην ΓΝΣ επηζεκαίλεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε
βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ
κεγεζψλ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα απφ ην 2016 θαη κεηά, κελ
παξαιείπνληαο λα επηζεκάλεη σζηφζν φηη ε πξφνδνο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ππήξμε αληζνκεξήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σν ΓΝΣ πξνζδηφξηζε κάιηζηα νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο είηε θαζπζηέξεζαλ ή δελ πινπνηήζεθαλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο
θξαηηθψλ εηαηξεηψλ δηα ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην, ην λέν κεραληζκφ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ
ησλ θαπζίκσλ, ηελ ςήθηζε ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηε λέα λνκνζεζία πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ.
Σν ΓΝΣ πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο ζην 5,9% θαη πιεζσξηζκφ 9,6% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο
(2019/20).
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Δπηπιένλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηεο πιένλ
πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ εθηηκήζεψλ ηεο γηα ηε δηεζλή νηθνλνκία, δηαηήξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ Αίγππην, γηα ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ
5,8% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηνπ 6% ην επφκελν (2020/21). Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζήκαλε φηη ε
Αίγππηνο ζπλερίδεη λα πξνεγείηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο φζνλ
αθνξά ηελ αλάπηπμε, ελψ ππνγξάκκηζε φηη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ νηθνλνκία ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαηαγξάθεη, σο «κειαλά» ζεκεία ζην γεληθφηεξα ζεηηθφ ηνπίν
ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηε ζρεηηθά
«αλαηκηθή» κεγέζπλζε ησλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ,
ηα ρακειά επίπεδα εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ,
θαζψο θαη ην κε επαξθέο χςνο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ
ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Γηνξγάλσζε 2εο Δβδνκάδαο Τδάηηλσλ Πόξσλ ζην Κάηξν (Κάηξν, 20-24/10/2019)
Καηά ην δηάζηεκα 20-24 Οθησβξίνπ δηνξγαλψζεθε ζην
λέν δηεζλέο ζπλεδξηαθφ θέληξν Καΐξνπ (Al-Manara International Conferences Center) ε δεχηεξε Δβδνκάδα Τδάηηλσλ Πφξσλ (“2nd Cairo Water Week”), ππφ ηελ αηγίδα
ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο. Σελ Δβδνκάδα δηνξγάλσζε
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη
Άξδεπζεο, κε ηε ζπλεξγαζία εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη
δηεζλψλ εηαίξσλ θαη δσξεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε
Δ.Δ., ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ Αίγππην,
έρνληαο κέρξη ηψξα παξάζρεη ηφζν ηερληθή ππνζηήξημε,
φζν θαη αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ
αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ησλ πγξψλ ιπκάησλ.
Ο ζεκαηηθφο ηίηινο ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο ήηαλ
“Responding to Water Scarcity” θαη ζε απηήλ κεηείραλ
ζπλνιηθά πεξίπνπ 500 εθπξφζσπνη νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ «Δβδνκάδα»
πεξηέιαβε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αθηεξσκέλεο κεηαμχ άιισλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ εθπιήξσζε
ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ππφ ζπλζήθεο ιεηςπδξίαο, φπσο επίζεο ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ, ελψ παξάιιεια, πεξηέιαβε 40
ζπλεδξίεο ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ. Σα εγθαίληα ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνίεζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν
νπνίνο αλαθέξζεθε θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ, κεηαμχ άιισλ, ζηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί
ζηελ Αίγππην ε θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ
θξάγκαηνο, ηνλίδνληαο ηελ αδηάιιαθηε -φπσο ηε ραξαθηήξηζε- ζηάζε πνπ ηεξεί ε θπβέξλεζε ηεο Αληίο Ακπέκπα.
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εκεηψλεηαη φηη ην δηήκεξν 20-21 Οθησβξίνπ, ε εδψ
Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην (UfM) δηνξγάλσζαλ, ζην πιαίζην ηεο «Δβδνκάδαο», εμεηδηθεπκέλν ζπλέδξην κε ηίηιν
“EU-Egypt-UfM Water Governance & Investment Forum”, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ Αίγππην, θαζψο επίζεο ηεο
ζπλεξγαζίαο απηψλ κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, φπσο επίζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη
ηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην
ελ ιφγσ ζπλέδξην ζπκκεηείραλ, κε θεληξηθφ κάιηζηα ξφιν σο νκηιεηέο θαη κέιε ησλ δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ πάλει,
ηέζζεξηο Έιιελεο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ πδάησλ,
νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ
ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηε
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Δπξφθεηην γηα ηνπο Γξα Μ. θνχιιν, Team Leader ζην πξφγξακκα “EU Water & Environment Support in the ENI
Southern Neighbourhood Region” (WES), θ. Β. Κσζληαληηαλφ, Executive Secretary ηνπ πξνγξάκκαηνο “Global
Water Partnership - Mediterranean” (GWP-Med), θα Α.
Μπξνχκα, Deputy Regional Coordinator ζην ίδην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη θα Υ. Σαζφγινπ, Senior Communication Officer, επίζεο ζην πξφγξακκα GWP-Med.
Γειώζεηο Τπ. Οηθνλνκηθώλ πεξί πινπνίεζεο λένπ
«Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο»
ηα κέζα Οθησβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait
πξνέβε ζε δειψζεηο επί ηνπ πινπνηνχκελνπ -απφ ηνλ
Ηνχιην 2019, ζε πηινηηθή βάζε, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
Πνξη αΐλη- λένπ «Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγεηνλνκηθήο
Πεξίζαιςεο». εκεηψλεηαη φηη ε λνκνζεζία πνπ δεκηνχξγεζε ην λέν ζχζηεκα είρε ςεθηζηεί ην Γεθέκβξην
ηνπ 2017. χκθσλα κε ηνλ θ. Maait, ε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο έρεη αλαιεθζεί θαηά ην 25% απφ
ην θξάηνο, ελψ θαηά ην ήκηζπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ην ππφινηπν 25% απφ άιιεο, εμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. Ο θ. Maait δηεπθξίληζε πσο ην
λέν ζχζηεκα πγείαο δελ ζέηεη θάπνην αλψηαην φξην ζηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο αλάινγα
κε ην χςνο ησλ εηζθνξψλ πνπ απηνί θαηαβάιινπλ. Οη σο
άλσ δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ έιαβαλ ρψξα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο εγθαηλίσλ ησλ πξνζσξηλψλ
θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο λέαο Γεληθήο Αξρήο Τγεηνλνκηθήο Αζθάιηζεο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, θεληξηθφ
ζηφρν ηνπ θξάηνπο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απφ ρξεκαηνδνηηθήο πιεπξάο,
κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε επαξθνχο επηπέδνπ επειημίαο
ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπλερίδνληαο λα είλαη απνδνηηθφ. Ο θ. Maait δηεπθξίληζε επίζεο φηη αλά ηεηξαεηία ζα
δηεμάγνληαη αλαινγηζηηθέο κειέηεο γηα ηελ αλαζθφπεζε
ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. εκεηψλεηαη φηη ην λέν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Αίγππην, μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη
απφ ηνλ παξειζφληα Ηνχιην ζην Πνξη αΐλη, ελψ ακέζσο
ζηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ -ζε πηινηηθή βάζε- θαη ζηελ πεξηθέξεη ηεο Ηζκαειίαο. Ζ δεχηεξε θάζε
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πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πεξηιάβεη ηηο πεξηθέξεηεο
Λνχμνξ, Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζζαο, Qena θαη Αζνπάλ θαη ζα δηαξθέζεη κεηαμχ ησλ εηψλ 2021 & 2023.
Έσο ην έηνο 2032 πξνζδνθάηαη φηη ην λέν ζχζηεκα πγείαο, ε ζπκκεηνρή ζην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθή, ζα έρεη
θαιχςεη νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.
ηελ Οπάζηγθηνλ ε αηγππηηαθή πνιηηηθή εγεζία γηα
ηηο εηήζηεο ζπλόδνπο ΠΣ / ΓΝΣ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ.
Madbouly κεηέβε ζηα κέζα Οθησβξίνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ, επηθεθαιήο κεγάιεο θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο θαη ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Πεηξειαίνπ
θ. El-Molla, Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα
Nasr, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, Δπηθνηλσληψλ
& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, γηα ζπκκεηνρή
ζηηο εηήζηεο ζπλφδνπο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζην
δηάζηεκα 14-20 Οθησβξίνπ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Madbouly, θαζψο θαη νη Τπνπξγνί πνπ ηνλ
ζπλφδεπζαλ είραλ ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κε Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο, κε εθπξνζψπνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηξαπεδηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη κε επηθεθαιήο
κεγάισλ ακεξηθαληθψλ νκίισλ.
Όπσο αλέθεξε ν Σχπνο, θαηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηελ
αηγππηηαθή ππνπξγηθή αληηπξνζσπεία, ε λέα δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηνπ ΓΝΣ, θα Georgieva, ζπδήηεζε λέεο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ
Σακείνπ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ε Αίγππηνο λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ο
αηγππηηαθφο Σχπνο ηφληζε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Π/Θ θ.
Madbouly πξνο πςειφβαζκνπο παξάγνληεο ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο, θπξίσο ηνλ Αληηπξφεδξν ησλ ΖΠΑ θ.
Pence, αλαθνξηθά κε ηα αηγππηηαθά δίθαηα ζηελ ππφζεζε
ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ
ηνπ επί ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο κε πδάηηλνπο πφξνπο.
Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί
Πεηξειαίνπ, Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, ζπλαληήζεθαλ κε αμησκαηνχρνπο ηνπ λενζπζηαζέληνο- ακεξηθαληθνχ νξγαληζκνχ αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (International Development Finance Corporation – DFC), ζπδεηψληαο ηηο πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεδίσλ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ
κε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. εκεηψλεηαη φηη ν
νξγαληζκφο DFC δεκηνπξγήζεθε δηα ηεο ζπγρψλεπζεο
ηνπ OPIC (Overseas Private Investment Corporation) κε
ηελ Development Credit Authority ηεο USAID.
χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ζε
ζπλάληεζε πνπ είρε κε ην αληηπξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο γηα ηε Μ. Αλαηνιή & ηε Β. Αθξηθή θ. Belhaj,
ζπκθψλεζε καδί ηνπ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο
Αηγχπηνπ κε ηελ Σξάπεδα ζηνπο ηνκείο ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ, ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ησλ θιάδσλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζηε
ρψξα. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζπλάληεζε ηεο θαο Nasr θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ
& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηηο ππνδνκέο, θ. Diop,
κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ
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Σξάπεδα γηα ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ Αίγππην,
δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηερλνινγηθέο θαη ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ -βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ- ζε ζπδεηήζεηο ηεο θαο
Nasr κε αμησκαηνχρνπο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηε
ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $500
εθαη. ζηελ Αίγππην πξνο θαηαπνιέκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Δπηπιένλ, νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα
αλέθεξαλ φηη ε Ηζιακηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο ζπκθψλεζε, ζε ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θ. Al Hajjar κε ηελ
θα Nasr, ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο εηδηθνχ ηακείνπ κε
θεθάιαηα χςνπο $500 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε αηγππηηαθψλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (startups).
χκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Τπνπξγφο θα Nasr θαηέιεμε εμάιινπ ζε ζπκθσλία κε ην εδξεχνλ ζην Κνπβέηη- Αξαβηθφ Σακείν Οηθνλνκηθήο &
Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (AFESD) γηα ηελ παξνρή απφ
απηφ ρξεκαηνδνηήζεσλ χςνπο $248 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξψλ
ιπκάησλ, ζηελ πεξηνρή Bahr El Baqar, ζηελ πεξηθέξεηα
ηεο Sharqiya. Σέινο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ
αλαθνίλσζε φηη ε Αίγππηνο πξνζρψξεζε ζηελ πξσηνβνπιία ηεο νκάδαο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (G20) κε ηίηιν “Global Infrastructure Hub”.
Τπνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκθσλίαο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ην Euroclear
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ην δηεζλέο θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ κε
έδξα ηηο Βξπμέιιεο, Euroclear, ππέγξαςαλ, ζην πεξηζψξην ησλ εηήζησλ ζπλφδσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη
ηνπ ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζπκπιεξσκαηηθή ζπκθσλία
πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ηνλ Απξίιην 2019. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ κλεκφλην ζα
επηηξέςεη ηε ζπκπεξίιεςε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κεηαμχ ησλ ρξενγξάθσλ
πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Euroclear, δηεπθνιχλνληαο ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ απ’ επζείαο ζε επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξαζκέλα ζε ιίξεο. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο σο
άλσ ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκθσλίαο, ε επηηξνπή νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ μεθίλεζε
ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λένπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ θξαηηθψλ ηίηισλ, πνπ απνηειεί κία εθ ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζηνπο ηίηινπο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Euroclear.
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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 15/10, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνβιέπεη γηα ηελ Αίγππην εηήζην ξπζκφ
αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5% γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2019 θαη ηνπ 5,9% γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020, ελψ
πξνβιέπεη αλάπηπμε 6% ην έηνο 2024. Σν ΓΝΣ πξνβιέπεη επίζεο εηήζην δείθηε πιεζσξηζκνχ ζην 9,4% ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζην 8,7% ζην ηέινο
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. Δπηπιένλ, ην Σακείν πξνβιέπεη ειαθξά άλνδν ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζε 3,1% ην
2019 θαη κείσζή ηνπ ζε 2,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2020.
Όπσο δήισζε ε λέα δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηνπ Σακείνπ, θα Georgieva ζηνλ Αηγχπηην Π/Θ θ. Madbouly θαηά
ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην πεξηζψξην ησλ εηήζησλ ζπλφδσλ
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο & ΓΝΣ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ην Σακείν επηζπκεί λα ζπκθσλήζεη κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε επί πξνγξάκκαηνο κεηά ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ηξηεηνχο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ψζηε λα βνεζεζεί
ε Αίγππηνο λα ζπλερίζεη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Ζ θα Georgieva ππνγξάκκηζε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε
γηα ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ρακειφηεξα θιηκάθηα ηεο αηγππηηαθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη γηα ηαρεία
αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ελψ ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε πξνζδνθνχζε ηε ζχλαςε ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ην ΓΝΣ έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ, ην Σακείν αξλήζεθε λα μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο γηα λέα ζπκθσλία, πξνηνχ
νινθιεξσζεί ην ηξέρνλ πξφγξακκα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ. Πάλησο, φπσο
δήισζε ν δηεπζπληήο ηνπ ΓΝΣ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε
Μ. Αλαηνιή θαη ηελ Κεληξηθή Αζία, θ. Azour, «ε κειινληηθή ζπλεξγαζία ηνπ Σακείνπ κε ηελ Αίγππην ζα επηθεληξσζεί ζηε ζπλέρηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο
θπβέξλεζεο Al Sisi λα εληζρχζεη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ νηθνλνκηθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κεγέζπλζεο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ».
Τπνγξαθή ζπκθσληώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηλά κεηαμύ Αηγύπηνπ & Κνπβέηη
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Π/Θ ηνπ Κνπβέηη ζηελ Αίγππην,
ππνγξάθεθαλ δχν ζπκθσλίεο ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ. γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πινπνηνχκελνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Υεξζφλεζν ηνπ
ηλά, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, δηθηχσλ
χδξεπζεο θαη θαηνηθηψλ. Οη ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ
απφ ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ηνλ Κνπβετηηαλφ ΤΠΔΞ θαη επηθεθαιήο ηνπ Κνπβετηηαλνχ Σακείνπ γηα ηελ Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (KFAED) Sheikh Al Sabah. Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηνπ ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ππεγξάθε θαη πξφζζεηε ζπκθσλία αμίαο $86 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
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θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκνπ απφ ηελ έμνδν ηεο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο πνπ ζπλδέεη ηελ αθξηθαληθή πιεπξά
ηεο Αηγχπηνπ κε ηε Υεξζφλεζν ηλά, κε ην ζέξεηξν ηνπ
Sharm El Sheikh, ζηα λφηηα ηεο Υεξζνλήζνπ. Δπηπιένλ,
ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ θα Nasr θαη ν
Κνπβετηηαλφο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Al
Roudan ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ακνηβαία πξνψζεζε ησλ εθαηέξσζελ επελδχζεσλ.
Οηθνλνκηθό θόξνπκ Ρσζίαο – Αθξηθήο ζην Sochi (2324 Οθησβξίνπ 2019)
Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζην πξψην νηθνλνκηθφ
θφξνπκ Ρσζίαο-Αθξηθήο πνπ έιαβε ρψξα ζην Sochi ζηηο
23 & 24 Οθησβξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi,
εθπξνζσπψληαο νιφθιεξε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, αλαθέξζεθε ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ηεο ελίζρπζεο ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ρσξψλ απηήο. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε ζε
ηξεηο ππιψλεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηηάρπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ,
ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο,
θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ ήπεηξν, ζε ελαξκφληζε θαη κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο Αηδέληαο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο γηα ην 2063 θαη
ηεο Αηδέληαο ησλ ΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 2030.
Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ν
Πξφεδξνο Al Sisi θάιεζε ηηο ξσζηθέο επηρεηξήζεηο λα
απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν,
ελψ παξάιιεια παξφηξπλε ηνπο εγέηεο ησλ αθξηθαληθψλ
θξαηψλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κεηαθνξηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ
θαη θφκβσλ. ην νηθνλνκηθφ θφξνπκ ηνπ Sochi, παξνπζία είραλ επίζεο ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat θαη ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ θ. Zaki.
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο, ζηε
δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν,
ζην πεξηζψξην ηεο πξψηεο εκέξαο ηνπ θφξνπκ ζην Sochi, ν Ρψζνο Πξφεδξνο θ. Putin δήισζε φηη ε θπβέξλεζε
ησλ ΖΑΔ έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Αίγππην θαη ηε Ρσζία, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
ηνπ νπέδ. Ο Ρψζνο Πξφεδξνο δήισζε επίζεο φηη ε Ρσζία πξνηίζεηαη λα επελδχζεη άκεζα θεθάιαηα χςνπο $190
εθαη. ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηελ σο άλσ βηνκεραληθή δψλε, θαζψο θαη λα πξνζειθχζεη επελδπηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $7 δηζ. ζε απηήλ. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi, ζην Sochi ζπκθσλήζεθε ε παξάδνζε ησλ πξψησλ ξσζηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ
βαγνληψλ ηνπ νκίινπ Transmashholding ζηελ Αίγππην
ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην, έλα κήλα λσξίηεξα απφ ηελ αξρηθά θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. εκεηψλεηαη φηη ζπκθσλία κε ηνλ φκηιν Transmashholding αθνξά ηελ παξάδνζε
ζπλνιηθά 1.300 βαγνληψλ.
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Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο Al Sisi πξνζθάιεζε ην Ρψζν Πξφεδξν λα παξαζηεί πξνζερψο ζηα εγθαίληα ηεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη απηή πξνζδνθάηαη
λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ην έηνο 2026, ελψ
έσο ην έηνο 2029 αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο
νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi κε ηνλ Αηζίνπα Π/Θ θ. Ahmed ζην πεξηζψξην ηνπ νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ηνπ Sochi,
ζπκθσλήζεθε ε άκεζε επαλέλαξμε ησλ ηερληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ νπδάλ, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην
δήηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιήξσζεο
ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ
ζηγεί ν εθνδηαζκφο ηφζν ηεο Αηγχπηνπ φζν θαη ηνπ νπδάλ κε πδάηηλνπο πφξνπο. Έηζη, θαίλεηαη φηη εθηνλψζεθε
-προζωρινά ηουλάχιζηον- η ένηαζη που είχε προκληθεί
λσξίηεξα ιφγσ ησλ εθαηέξσζελ νμέσλ δειψζεσλ αλαθνξηθά κε ηε κε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά θαη ηεο αλαδήηεζεο, απφ ηελ αηγππηηαθή
πιεπξά, δηεζλνχο δηακεζνιαβεηή γηα ηελ επίιπζε ησλ
δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (ΖΠΑ ή Ρσζία), ηδέα ζηελ
νπνία αληηηάζζεηαη πιήξσο ε αηζηνπηθή πιεπξά. Πάλησο,
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ δηεπθξίληζαλ εάλ ηειηθά ε
επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα γηλφηαλ φλησο κε
ηε δηακεζνιάβεζε θάπνηαο άιιεο ρψξαο ή δηεζλνχο παξάγνληα.
Αηγππηηαθή παξνπζία ζην 3ν θόξνπκ ηνπ «Γξόκνπ ηνπ
Μεηαμηνύ» ζηε Γεσξγία
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζην ηέινο Οθησβξίνπ
ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο
πλεξγαζίαο θαο Nasr, ζηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ θφξνπκ
ηνπ «Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ» πνπ έιαβε ρψξα ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Γεσξγίαο, Σηθιίδα, ην δηήκεξν 22-23 Οθησβξίνπ. Ζ Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ αλαθέξζεθε ζηελ Αίγππην σο θνκβηθφ ζεκείν ζηε δηεζλή πξσηνβνπιία “Belt &
Road” ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο κεγάιεο
εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο θαη πξνζθάιεζε ηνπο δηεζλείο
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα. Ζ
θα Nasr αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξφζθαηε ζέζε ζε ηζρχ
ηεο ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αθξηθαληθή
ήπεηξν (AfCFTA), ε νπνία αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη
ηηο εκπνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ξνέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο,
πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πεξηθεξεηαθφ εκπνξηθφ
«κπινθ» ζηνλ πιαλήηε (ζπλνιηθά 54 ρψξεο). Καηά ηα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζε ζπλάληεζε ηεο θαο Nasr κε ην
Γεσξγηαλφ Π/Θ, ζπδεηήζεθε ε ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ
ζπλεξγαζηψλ ζε ηνκείο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο, φπνπ
νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα,
φπσο νη επελδχζεηο, ν ηνπξηζκφο, ε εθπαίδεπζε, νη κεηαθνξέο, νη ππεξεζίεο logistics θαη ν πνιηηηζκφο.
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Αηγππηηαθή παξνπζία ζην δηεζλέο ζπλέδξην “Future
Investment Initiative” ζην Ρηάλη
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ
& Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr ζην δηεζλέο ζπλέδξην
“Future Investment Initiative” (ή “Desert Davos Forum”)
πνπ έιαβε ρψξα ζην Ρηάλη ηεο . Αξαβίαο ην ηξηήκεξν
29-31 Οθησβξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 2.000 δηεζλψλ επελδπηψλ, 300 αλψηαησλ ζηειερψλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη επηρεηξεκαηηψλ απφ 30 ρψξεο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ 25 θνξπθαίσλ νκίισλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ θα Nasr αλαθέξζεθε
ζηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηνλ
ηνκέα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην, θαζψο
απηφο θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 40% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 20% ησλ ηδξπηψλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηε
ρψξα ην 2019. Δπηπιένλ, ε θα Nasr αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε αλακνξθσκέλε αηγππηηαθή
επελδπηηθή θαη εηαηξηθή λνκνζεζία γηα ηηο γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην Saudi
Fund for Development (SFD), ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε αξθεηψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα ζηε Υεξζφλεζν ηλά, εμέθξαζε ζηελ
Τπνπξγφ θα Nasr ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε. εκεηψλεηαη
φηη ην SFD έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κε θεθάιαηα ζπλνιηθνχ
χςνπο $2,6 δηζ. ηελ πξψηε θάζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηλά, ελψ έρεη δεζκεπζεί λα ζπκκεηάζρεη
ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο δεχηεξεο θάζεο. Ζ θα Nasr,
ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ πξνζθάιεζε ανπδάξαβεο
επελδπηέο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Αίγππην γηα αλάπηπμε projects ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ ππνδνκψλ, φπσο ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ πφιεσλ
(λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ),
αιιά θαη ν αλαπηπμηαθφο δηάδξνκνο ηνπ νπέδ.
ην νηθνλνκηθφ ζπλέδξην ηνπ Ρηάλη παξέζηε επίζεο ε
Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, θα Al Mashat, ε
νπνία αλαθέξζεθε ζηελ εμαηξεηηθή βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,
κε απνηέιεζκα λα θζάζνπλ ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ
ην επίπεδν ησλ $12,57 δηζ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19.
Δπίζεο, ε θα Al Mashat αλαθέξζεθε –ζε ζπλέληεπμή ηεο
ζην ξσζηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Sputnik- ζηελ
πνιχ πξφζθαηε απφθαζε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα
ηελ επαλέλαξμε ησλ πηήζεσλ πξνο Sharm El Sheikh, ε
νπνία αληαλαθιά ηε κεγάιε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ζηελ Αίγππην, ηφζν ζηα αεξνδξφκηα φζν θαη
ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο.
UNCTAD: Ζ Αίγππηνο πξώηνο επελδπηηθόο πξννξηζκόο ζηελ Αθξηθή
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο UNCTAD
(United nations Conference on Trade & Development), ε
Αίγππηνο απνηειεί ηνλ πξψην επελδπηηθφ πξννξηζκφ
ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 2019,
πξνζειθχνληαο θεθάιαηα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ
χςνπο $3,6 δηζ., έλαληη ζπλνιηθψλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ
χςνπο $23 δηζ. ζε νιφθιεξε ηελ Αθξηθή (κεησκέλσλ
θαηά 2% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018). Ζ
UNCTAD δηεπθξίληζε φηη ε δηαηήξεζε ηεο πξψηεο ζέζεο
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απφ ηελ Αίγππην ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, πνπ έρεη βειηηψζεη ηφζν ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ην επελδπηηθφ θιίκα ζηε ρψξα. Πάλησο,
ζηε ζρεηηθή ηεο έθζεζε, ε UNCTAD επηζεκαίλεη φηη νη
κε πεηξειατθέο επελδχζεηο θαηέγξαςαλ πηψζε ζηα $400
εθαη. ην πξψην εμάκελν 2019, πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπο απφ ην 2014. Ζ UNCTAD αλαθέξεη ην
πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ, ηε ρακειή θαηαλαισηηθή
δήηεζε θαη ηνπο αξγνχο ξπζκνχο ηδησηηθνπνηήζεσλ σο
ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ Αίγππην
λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο.
Ο Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Πεηξειαίνπ ζην 4ν “EU-Arab
World Summit” ζηελ Αζήλα
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla –
πνπ αληηθαηέζηεζε θαη θέηνο ηνλ αξρηθά πξνγξακκαηηζζέληα λα παξαζηεί Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο
θ. Nassar- ζηελ ηέηαξηε δηάζθεςε θνξπθήο Δ.Δ- αξαβηθνχ θφζκνπ (“EU-Arab World Summit”) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα ην δηήκεξν 29-30 Οθησβξίνπ, κε θεληξηθφ ζεκαηηθφ ηίηιν “A Strategic Partnership”. χκθσλα κε
ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. El-Molla αλέθεξε, θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζην άλνηγκα ηεο δηάζθεςεο
ζηηο 29/10 φηη «ε ηξηκεξήο ζπλεξγαζία ΑηγχπηνπΔιιάδαο-Κχπξνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ππφδεηγκα ην
νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ». Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο ππνγξάκκηζε επίζεο ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ησλ ζπιινγηθψλ
πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ηα θξάηε ηεο Μεζνγείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ πξνζθχγσλ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα
ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ επί
ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο θ.
El-Molla αλαθέξζεθε επίζεο ζην ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην
ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ κε ηελ Δπξψπε, ππνγξακκίδνληαο
φηη νη εμαγσγέο ηνπο πξνο ηελ Δπξψπε αληηπξνζσπεχνπλ
κφιηο ην 11% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ αξαβηθνχ
θφζκνπ, ελψ νη εηζαγσγέο ηνπο απφ ηελ Δπξψπε αληηπξνζσπεχνπλ ην 27% ησλ εηζαγσγψλ ηνπο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Καηά ηνλ θ. El-Molla, «ε σο άλσ αληζνξξνπία ζην εκπφξην αξαβηθνχ θφζκνπ-Δπξψπεο κπνξεί λα
αληηκεησπηζζεί δηα ηεο αλάπηπμεο βηνκεραληψλ πνπ ζα
παξάγνπλ πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο
αξαβηθέο ρψξεο, θαζψο επίζεο δηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ
ζηφρσλ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχλ νη ελ ιφγσ ρψξεο». Καηά ηνλ θ. El-Molla, «ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ ζα βνεζήζεη
ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο,». Ο
Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε θπζηθά θαη ζηηο επηηπρίεο θαη ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο ρψξαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κε ηελ
Αίγππην λα επηηπγράλεη απηάξθεηα ζε θπζηθφ αέξην θαη
λα μεθηλά εθ λένπ ηελ εμαγσγή ηνπ. Ο θ. El-Molla αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο
ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ νκίισλ πξνο ηελ Αίγππην, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία ηνπ κλεκνλίνπ
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ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δ.Δ. γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα Γεκνζηεύκαηα πεξί πηζαλήο λέαο ζπκθσλίαο Αηγύ(Απξίιηνο 2018), σο παξάγνληα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηα- πηνπ-ΓΝΣ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνθήο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.
λνκηθψλ θ. Maait, ε Αίγππηνο ελδέρεηαη έσο ηνλ πξνζερή
ην 7,5% ε επίζεκε αλεξγία ην 2ν ηξίκελν 2019: ην Μάξηην λα ππνγξάςεη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
ρακειόηεξν επίπεδν 30εηίαο
(ΓΝΣ) λέα ζπκθσλία –κεηά ηελ επηθείκελε ζην ηέινο
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ηνπ 2019 νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο
ζπκβνπιίνπ, ν δείθηεο αλεξγίαο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν δηεπθφιπλζεο χςνπο $12 δηζ.- (“post-loan agreement”).
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 7,5%, Καηά ηνλ θ. Maait, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε
έλαληη 9,9% θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2018, θζά- μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε ην ΓΝΣ, αλαθνξηθά κε ηελ εθ
λνληαο ζην θαηψηαην επίπεδφ ηνπ ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθν- λένπ αλάιεςε δεζκεχζεσλ απφ ηηο δχν πιεπξέο πξνο ηελ
ληαεηίαο. Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην απέδσζε ηελ πηψζε θαηεχζπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ζηήξημεο ηεο νηθνηεο αλεξγίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ –αιιά θαη λνκίαο ηεο ρψξαο, ελψ βξηζθφκαζηε ζε αλεπίζεκεο ζπδεκηθξφηεξνπ κεγέζνπο- θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αθξηβή κνξθή πνπ ζα ιάβνπλ
απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο ζήκεξα (άλσ ησλ 9.000 νη ελ ιφγσ δεζκεχζεηο, κε ζηφρν λα έρνπκε νινθιεξψζεη
projects), θαζψο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ρξεκαην- ηεο ζπλνκηιίεο καο έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 2020». εδνηήζεσλ πξνο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη ν- κεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ αξκφδην γηα ηε Μ. Αλαπνίεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. ηνιή & Κεληξηθή Αζία δηεπζπληή ηνπ ΓΝΣ θ. Azour,
Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλέθεξε φηη ην ζπλνιηθφ επελ- «νηαδήπνηε πηζαλή δέζκεπζε κεηαμχ Σακείνπ θαη Αηγχδπηηθφ θφζηνο ησλ θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ projects έσο πηνπ ζα ζηξέθεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνβνήζεην ηέινο ηνπ 2018 εθηηκάηαη ζε EGP2,1 ηξηζ., ελψ ην ζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο βειηίσχςνο ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ζε ζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ ΑίEGP144,2 δηζ., απφ ην Γεθέκβξην 2015 έσο ηνλ Ηνχλην γππην».
2019.
Μόιηο 0,2% ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ αληηπξνζσπεύεη
ηελ 114ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο “Doing Business 2020” ε Αίγππηνο
ε Αίγππηνο
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηεο
Ζ Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 6 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο Credit Suisse κε ηίηιν “Global Wealth 2019", νη Αηγχπηηζηε θεηηλή έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κε ηίηιν νη πνιίηεο ζπγθεληξψλνπλ ην 0,2% ηνπ παγθφζκηνπ
“Doing Business 2020”, θαηαιακβάλνληαο ηελ 114ε κε- πινχηνπ, ελψ 11 Αηγχπηηνη κεγηζηάλεο θαηέρνπλ πεξηνπηαμχ 190 θξαηψλ. ηε θεηηλή ηεο έθζεζε, ε Παγθφζκηα ζία πνπ ππεξβαίλεη ηα $500 εθαη. χκθσλα κε ηελ
Σξάπεδα δηαπίζησζε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ζεηξάο κε- έθζεζε ηεο Credit Suisse, 86 Αηγχπηηνη θαηέρνπλ θαζαξή
ηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πνπ βνή- πεξηνπζηαθή ζέζε κεηαμχ $100 θαη $500 εθαη., ελψ πνζεζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ ζνζηφ 0,1% ηνπ ζπλνιηθνχ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ έρεη
απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μεηαμχ ησλ πεξηνπζία άλσ ηνπ $1 εθαη. Καηά ηελ Credit Suisse, ην
άιισλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαηέγξαςε ηε ζεκαληηθή 75% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ζηελ Αίγππην δηαζέηεη
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ απαηηνχ- πεξηνπζία κηθξφηεξε ησλ $10.000. Ζ κέζε πεξηνπζηαθή
κελνπ ρξφλνπ γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο, θαηεγνξία ζηελ ζέζε αλά ελήιηθα ζηελ Αίγππην αλήιζε ην 2019 ζε
νπνία ε Αίγππηνο βειηίσζε θαηά 19 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή $15.395, παξνπζηάδνληαο άλνδν θαηά 11,5% έλαληη ηνπ
ηεο, αλεβαίλνληαο ζηελ 90ε. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα δηα- 2018 (ζηα $13.810), ελψ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλήιζε
πίζησζε επίζεο ηελ πξφζθαηε πινπνίεζε κεηαξξπζκίζε- ην 2019 ζε $4.689, πάληα ζχκθσλα κε ηελ Credit Suisse.
σλ απφ ηελ Αίγππην –φπσο θαη απφ ηα ΖΑΔ θαη ην Οκάλ
- δια ηων οποίων ενιζχύθηκαν ηα δικαιώμαηα ηων μειο- ΣΡΗΜΔΡΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟΤΑΗΓΤΠΣΟΤ
ςεθνχλησλ κεηφρσλ ζε εηαηξείεο, απινπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο εηαηξεηψλ θαη έγηλαλ επθνιφηεξεο νη 7ε ηξηκεξήο ύλνδνο Κνξπθήο Διιάδαο-Κύπξνπδηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πξντφλησλ. Ζ Πα- Αηγύπηνπ (Κάηξν, 8/10/2019)
γθφζκηα Σξάπεδα επηζεκαίλεη επίζεο ηελ απινπνίεζε Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αξθεηά
εο
θαη ςεθηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο εθηεηακέλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο 7 ηξηκεξνχο πλφεηαηξείεο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δνπ Κνξπθήο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ, κε ηε ζπκκεζπζηήκαηνο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αίγπ- ηνρή ηνπ Έιιελα Π/Θ θ. Μεηζνηάθε θαη ησλ Πξνέδξσλ
πην. ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θεηηλήο θαηάηαμεο ηεο Κχπξνπ θ. Αλαζηαζηάδε θαη ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi,
“Doing Business” βξίζθνληαη νη Ν. Εειαλδία, ηγθαπνχ- πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 8/10. Ο Έιιελαο Π/Θ
ξε θαη Υνλγθ Κνλγθ, ελψ ηελ πςειφηεξε ζέζε απφ πιεπ- ζπλνδεπφηαλ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ θ. Γέλδηξάο ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο θαηέιαβαλ ηα α, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θ. Υαηδεδάθε, Πνιηηηζκνχ θα Μελδψλε, θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν & ΓηεπζχλνΖΑΔ (16ε).
ληα χκβνπιν ηνπ Enterprise Greece θ. Φηιηφπνπιν. Ζ
αηδέληα ηεο ζπλφδνπ πεξηέιαβε πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο,
θαζψο θαη ζέκαηα ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, φπσο επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο άκπλαο &
αζθάιεηαο, κεηαλάζηεπζεο, ελέξγεηαο, επελδχζεσλ, ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληνο, πνιηηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο.

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

2019

Καηά ηε ζχλνδν ζπδεηήζεθε εθηελψο, κεηαμχ άιισλ, ην
ζέκα ησλ ηνπξθηθψλ εμεξεπλήζεσλ γηα θπζηθφ αέξην
εληφο ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ θαη ησλ θππξηαθψλ ρσξηθψλ
πδάησλ, σο ζπλέρεηα ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ έλαληη
ηεο Κχπξνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ππνγξάθεθαλ ηξία εθηειεζηηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, ηφζν ζε δηκεξέο επίπεδν (Διιάδα-Αίγππηνο, Κχπξνο-Αίγππηνο), φζν θαη ζε ηξηκεξέο (Διιάδα-ΚχπξνοΑίγππηνο) γηα ηελ πεξίνδν 2019-2021. Σα ελ ιφγσ θείκελα ππέγξαςε απφ ειιεληθήο πιεπξάο ν θ. Φηιηφπνπινο,
απφ θππξηαθήο ν Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο
Δπελδχζεσλ ηεο Κχπξνπ (CIPA) θ. Μηραήι θαη απφ αηγππηηαθήο ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, εθ κέξνπο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI). εκεηψλεηαη φηη ην σο
άλσ ηξηκεξέο εθηειεζηηθφ πξφγξακκα ήξζε σο ζπλέρεηα
ηνπ πεξζηλνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο επελδχζεσλ ησλ
ηξηψλ ρσξψλ, ζηελ 6ε ηξηκεξή ζχλνδν, πνπ είρε ιάβεη
ρψξα ζηελ Κξήηε.
Οη εγέηεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ εμέθξαζαλ εμάιινπ ηε βνχιεζή ηνπο γηα ελίζρπζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο
ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη δε ηεο έξεπλαο, εθκεηάιιεπζεο θαη κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, σο παξάγνληα
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πξφνδν
θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ελψ ραηξέηηζαλ ηελ πξφζθαηε ζχζηαζε ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ρσξψλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηνλ ηνκέα
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (East Mediterranean Gas Forum –
EMGF), θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ απηή δεκηνπξγεί
γηα κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ, φζνλ αθνξά ηνλ ελ ιφγσ
θιάδν. Οη ηξεηο εγέηεο ραηξέηηζαλ επίζεο ην έξγν αλάπηπμεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ
Κχπξν θαη ηελ Διιάδα (EuroAfrica Interconnector).
Σέινο, ππεγξάθε αλαλεσκέλε δηκεξήο ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Κχπξνπ.

ΔΛΙΓΑ 11

θνηλσληθήο ζηέγαζεο, παξέρνληαο θαηά κέζν φξν δάλεηα
χςνπο EGP16.000 θαηά θεθαιή. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ε θα Abdel Hamid, ην κεγαιχηεξν
χςνο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο έρεη παξάζρεη ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο ρψξαο, National Bank of Egypt
(NBE) κε EGP7 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηε Banque
Misr κε EGP5 δηζ., ηε Housing & Development Bank κε
EGP4,8 δηζ., ηε Banque du Caire κε EGP2,1 δηζ. θαη ηελ
ηδησηηθή Commercial International Bank (CIB) κε
EGP1,1 δηζ.

Έγθξηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηξαπεδηθό θιάδν από ηελ θπβέξλεζε
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 2/10 ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πξφζθαηα αλαζεσξεκέλν λνκνζρέδην πνπ ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ε λέα λνκνζεζία, ε νπνία επξίζθεηαη ζε ζηάδην επεμεξγαζίαο εδψ θαη
πεξίπνπ ηξία ρξφληα, πξνβιέπεη απμεκέλε απηνλνκία θαη
εληζρπκέλν επνπηηθφ ξφιν γηα ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Αηγχπηνπ (CBE), ε νπνία ζα απνιακβάλεη ηερληθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη ζα ππάγεηαη
θαηεπζείαλ ζηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία. Καηά ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, «ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην εληάζζεηαη
ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα είλαη ελαξκνληζκέλν
κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο εμειίμεηο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο». Σν ελ ιφγσ λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα
αληηθαηαζηήζεη ην λφκν ππ’ αξηζ. 88/2003 πνπ δηέπεη ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πεξηιακβάλεη 242 άξζξα θαη
αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί άκεζα ζην λνκηθφ ζπκβνχιην
ηνπ θξάηνπο (State Council), πξνηνχ εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζην θνηλνβνχιην. εκεηψλεηαη φηη ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ήδε απφ ην 2017 πξνσζήζεη
κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ / ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, νη νπνίεο θαηά ην καθξφ ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο είραλ πξνθαιέζεη έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη
αξθεηέο δηακάρεο κεηαμχ ππνζηεξηθηψλ ηνπο θαη κε,
εληφο θαη εθηφο ηνπ θιάδνπ, κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Γαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ύςνπο EGP25 δηζ. γηα ην δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ πιεπξψλ λα ππνηίζεηαη φηη
πξόγξακκα θνηλσληθήο ζηέγαζεο
έρνπλ γεθπξσζεί ζηελ παξνχζα θάζε.
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ζην ηέινο επηεκβξίνπ ε δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηνπ αηγππηηαθνχ Σακεί- Καηά 11,78% απμήζεθε ηνλ Αύγνπζην 2019 ε εγρώξηνπ Υξεκαηνδφηεζεο Δλππφζεθσλ Γαλείσλ (Mortgage α πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2)
Finance Fund) θα Abdel Hamid, ε πξσηνβνπιία ηεο Κε- χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε
ληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ηε ζηήξημε ηνπ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε εγρψξηα πξνζθνθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο έρεη, απφ ξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινηελ επνρή ηεο εθθίλεζήο ηεο, ην 2014, κέρξη ηψξα επηηχ- θνξία λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαρεη ηε δηνρέηεπζε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα δαλεηαθψλ θέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε
θνλδπιίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP25 δηζ. ζε πεξίπνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ Απγνχζηνπ 2019 θαηά 11,78% ζε εηή263.000 πνιίηεο ρακειψλ εηζνδεκάησλ, κε ζθνπφ ηε ζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,93 ηξηζ. ($238,23 δηζ.),
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο θζελψλ θαηνηθηψλ απφ απ- έλαληη EGP3,88 ηξηζ. ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο. Δπηηνχο, χκθσλα κε ηελ θα Abdel Hamid, ηα σο άλσ δα- ζεκαίλεηαη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο
λεηαθά θεθάιαηα πξνήιζαλ απφ 20 εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο έβαηλε κεηνχκελνο απφ ην ηέινο
θαη 8 εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ελππφζεθα δάλεηα γηα αγν- ηνπ 2018, πέθηνληαο απφ ην 13,3% ην Γεθέκβξην, ζην
ξά θαηνηθίαο. Καηά ηελ θα Abdel Hamid, ην Σακείν ην 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην, ζην 11,55% ην Φεβξνπάξην, ζην
νπνίν δηεπζχλεη έρεη παξάζρεη ζπλνιηθή ζηήξημε ζε κε- 11,38% ην Μάξηην θαη ζην 11,33% ηνλ Απξίιην 2019,
ηξεηά ηεο ηάμεσο ησλ EGP4,2 δηζ. πξνο πνιίηεο ρακε- αληίζηνηρα. Απφ ην Μάην 2019 σζηφζν, ν ελ ιφγσ ξπζιψλ εηζνδεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα α- κφο αχμεζεο επαλέθακςε, αλεξρφκελνο ζε 11,65% ην
Μάην, ζε 11,85% ηνλ Ηνχλην θαη ζε 12,1% ηνλ Ηνχιην,
γνξάζνπλ θαηνηθίεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
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πξνηνχ μαλαπέζεη ζην 11,78% ηνλ Αχγνπζην.
Διαθξά πηώζε ησλ ηξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ ηνλ Ηνύιην 2019 (Κεληξηθή Σξάπεδα)
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζην ηέινο Ηνπιίνπ ηξέρνληνο ζε
EGP1,819 ηξηζ., ειαθξά κεησκέλεο (θαηά 1,9%) έλαληη
ρνξεγήζεσλ χςνπο EGP1,854 ηξηζ. ηνλ Ηνχλην. ην 60,3%
ησλ σο άλσ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θαηεπζχλζεθε πξνο
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπεδηθέο
ρνξεγήζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία απνξξφθεζε πνζνζηφ 33,2%, ν θιάδνο ππεξεζηψλ πνζνζηφ
26,8%, ην εκπφξην πνζνζηφ 10,9%, ε γεσξγία πνζνζηφ
1,6%, ελψ νη ινηπνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 27,5%.
Ζ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ επηδξά ζεηηθά
ζην Υξεκαηηζηήξην
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ θαη νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, νη δηαδνρηθέο απνθάζεηο
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) λα κεηψζεη ην
επίπεδν ησλ επηηνθίσλ θαηά 250 ζπλνιηθά κνλάδεο βάζεο, ζην ηέινο Απγνχζηνπ θαη ζην ηέινο επηεκβξίνπ
ηξέρνληνο έηνπο, θαίλεηαη φηη έρνπλ αζθήζεη έληνλα ζεηηθή επίδξαζε επί ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηε δεχηεξε απφθαζε γηα κείσζε
ησλ επηηνθίσλ, ηεο 26εο επηεκβξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ (EGX30) έρεη δηαγξάςεη θαζαξά αλνδηθή πνξεία, μεπεξλψληαο ην επίπεδν ησλ
14.500 κνλάδσλ. Ο δείθηεο EGX30, ν νπνίνο είρε πιεζηάζεη ζηηο 24/9 ηηο 13.000 κνλάδεο, θηλνχκελνο έληνλα
θαζνδηθά εμαηηίαο ησλ εθδειψζεσλ δηακαξηπξίαο θαηά
ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi πνπ είραλ ζεκεησζεί ζην Κάηξν
θαη ζε άιιεο αηγππηηαθέο πφιεηο ζηηο 20/9, επαλέθακςε
κεηά ηελ απφθαζε ηεο CBE λα κεηψζεη ηα επηηφθηα αλαθνξάο θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, αλεβαίλνληαο ζηηο 29/9
ζηηο 14.316 κνλάδεο, θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 2/10 ηηο
14.524 κνλάδεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο θαη έσο ηηο 14/10, ν δείθηεο EGX30 θηλήζεθε
ζηαζεξά πάλσ απφ ηηο 14.000 κνλάδεο, θαηαγξάθνληαο
κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαη θιείλνληαο ζηηο 13/10 ζηηο
14.220 κνλάδεο.
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Δπηπιένλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο ζρεηηθνχο κε ηηο ρνξεγήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ πξνο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
θηλδχλνπ απηψλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη
λένη θαλνληζκνί απαγνξεχνπλ ηε ρνξήγεζε δαλείσλ
πξνο έλαλ δαλεηδφκελν ζε πνζνζηφ πνπ λα ππεξβαίλεη ην
15% ηνπ θεθαιαίνπ εθάζηεο ηξάπεδαο, ή εθάζηνπ κε
ηξαπεδηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην δελ αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
Όπσο ζεκείσζε εμάιινπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή θαη ε Κεληξηθή
Σξάπεδα Αηγχπηνπ ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.

Άλνδνο ησλ απνδόζεσλ ησλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ
γηα δεύηεξε ζπλερή εβδνκάδα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη απνδφζεηο ησλ
αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζπλέρηζαλ ζηα κέζα
Οθησβξίνπ, γηα δεχηεξε εβδνκάδα ζηε ζεηξά, λα έρνπλ
αλνδηθή πνξεία, έπεηηα απφ ηελ πξνεγνχκελε πηψζε
ηνπο θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπλνιηθά, απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα άξρηζε λα
πεξηθφπηεη ην χςνο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε φηη παξαηεξήζεθε ην πνιχ πξφζθαην δηάζηεκα κείσζε ηεο δήηεζεο γηα εγρψξηνπο θξαηηθνχο ηίηινπο ρξένπο, θαζψο νη επελδπηέο έραζαλ πξνζσξηλά ηελ «φξεμή» ηνπο γηα απηνχο, δεδνκέλνπ φηη νη
απνδφζεηο ηνπο κεηψζεθαλ θαηφπηλ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο απφ ηελ θεληξηθή Σξάπεδα. Ωζηφζν,
φπσο ζεκεηψλνπλ εγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, νη
πσιήζεηο αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ηίηισλ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο -νη νπνίεο αθνινχζεζαλ ηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ- ηξνθνδφηεζαλ ηειηθψο ηελ εθ λένπ άλνδν απηψλ, πνπ παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Οη κέζεο
απνδφζεηο ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε ιίξεο αλέξρνληαη, κεηά ηηο πιένλ πξφζθαηεο εθδφζεηο πνπ έιαβαλ
ρψξα ζηα κέζα Οθησβξίνπ, ζε 15,819% γηα ηα εμάκελεο
θαη ζε 15,183% γηα ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ελψ εΖ Κεληξηθή Σξάπεδα εθδίδεη λένπο θαλνληζκνύο γηα θείλεο ησλ νκνιφγσλ ζε ιίξεο αλέξρνληαη ζε 14,3% γηα
ηνλ έιεγρν ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ
ηα ηξηεηνχο θαη ζε 14,217% γηα ηα επηαεηνχο δηάξθεηαο
ηα κέζα Οθησβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ νκφινγα, αληίζηνηρα.
εμέδσζε ηέζζεξηο λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη απζηεξνπνηνχλ ηνλ έιεγρν επί ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο Καζπζηεξεί ε εμαγνξά ηεο Δζληθήο (NBG Egypt) από
ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. ηε ιηβαληθή Bank Audi
Οη λένη θαλνληζκνί αλακέλεηαη λα ππνρξεψζνπλ ηηο εγ- Όπσο αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά
ρψξηεο ηξάπεδεο λα αλαζηέιινπλ ηηο ρνξεγήζεηο κηθξν- ηε δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο εμαγνξάο ηεο
δαλείσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί παξαηπ- εδψ ζπγαηξηθήο (πην ζπγθεθξηκέλα, ππνθαηαζηήκαηνο)
πίεο ή αηαζζαιίεο απφ πιεπξάο δαλεηνιεπηψλ, θαζψο θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο, NBG Egypt, απφ ην κελα πεξηνξίδνπλ ην βαζκφ δαλεηαθήο κφριεπζεο ησλ νλην- γαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν ηνπ Ληβάλνπ, Bank Audi, δήηήησλ πνπ δέρνληαη κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο. Δπίζεο, νη ηεκα έρεη πξνθχςεη κεηαμχ δηνίθεζεο ηεο NBG Egypt
ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ επηβεβαίσζε απφ ηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regu- απνδεκίσζεο πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε απηνχο πξνηνχ κεlatory Authority - FRA) ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηαθεξζνχλ ζηε ιηβαληθή ηξάπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
δαλεηδφκελνπ λα αλαιάβεη ην βάξνο απνπιεξσκήο ηεο θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εξγαδφκελνη δεηνχλ
κηθξνρξεκαηνδφηεζεο.
απφ ηελ NBG Egypt λα ηνπο θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο
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δχν κελψλ γηα έθαζην έηνο ππεξεζίαο, πξνηνχ νινθιεξσζεί ε πψιεζε ηεο ηξάπεδαο ζηελ Bank Audi. Όπσο
αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ήηαλ έηνηκε, ήδε απφ ην επηέκβξην, λα
δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο,
σζηφζν ηελ έρεη αλαβάιεη έσο φηνπ επηηεπρζεί ιχζε ζην
σο άλσ δήηεκα κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ
ηξάπεδα. χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηε πιεξνθφξεζε
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε δηνίθεζε ηεο NBG Egypt
έρεη αηηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ λα ηεο
αθήζεη δηαζέζηκε ηελ πεξίνδν έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ
πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζε ζηελ αλσηέξσ δηαθσλία κε
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα νινθιεξσζεί ε εμαγνξά απφ
ηελ Bank Audi. Όπσο έρεη ζεκεηψζεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ιηβαληθή ηξάπεδα δελ εκπιέθεηαη ζην σο άλσ δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη έρεη εμ αξρήο ζπκθσλήζεη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο NBG
Egypt, δηαηεξψληαο ηα ηξέρνληα επίπεδα κηζζψλ ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο NBG Egypt
απφ ηελ Bank Audi είρε νξηζηηθνπνηεζεί κεηαμχ ησλ δχν
ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηηο αξρέο Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Ζ αηγππηηαθή ιίξα ζην αλώηαην ζεκείν δηεηίαο ζε
ζρέζε κε ην δνιιάξην
ηηο 28 Οθησβξίνπ, ε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο
πξνο ην δνιιάξην έθζαζε ζην επίπεδν ησλ 16,067 ιηξψλ
αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), πνπ απνηέιεζε ην πςειφηεξν επίπεδν γηα ηε ιίξα έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο, απφ ην Μάξηην 2017. χκθσλα κε νηθνλνκηθνχο
αλαιπηέο, ε πεξαηηέξσ αλαηίκεζε ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο εηζξνέο μέλσλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ
(ηδηαίηεξα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο), ζηα απμεκέλα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη
ζηα ζηαζεξά πςειά επίπεδα ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ
Σχπν, ην δνιιάξην έρεη απνιέζεη απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 14 πηάζηξεο έλαληη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο, ελψ ζπλνιηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019 έρεη απνιέζεη 178 πηάζηξεο,
κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο
λα ζεσξνχλ πσο ε ελ ιφγσ πησηηθή ηάζε ζα ζπλερηζζεί.
Αλαλέσζε ζανπδαξαβηθώλ θαηαζέζεσλ ζηελ αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ππέγξαςε, ζην πεξηζψξην ηεο πξφζθαηεο εηήζηαο ζπλφδνπ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζπκθσλία κε ην ζανπδαξαβηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν (Saudi Fund for Development –
SFD) γηα ηε ρξνληθή παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο
ζανπδαξαβηθψλ θξαηηθψλ θαηαζέζεσλ χςνπο κεηαμχ $5
θαη $6 δηζ. ζηε CBE, έσο ην έηνο 2022. Καηά ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ
ζανπδαξαβηθνχ θξάηνπο ζηελ Αίγππην αλεξρφηαλ ζην
ηέινο ηνπ 2018 ζε $7,5 δηζ.
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Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ παξέρεη πξόζζεηα
θεθάιαηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Οθησβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, δηνρέηεπζε πξφζζεηα θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο
EGP235 εθαη. ζε νκίινπο ζηεγαζηηθήο πίζηεο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα παξάζρνπλ ρακειφηνθα δάλεηα ζε αγνξαζηέο θαηνηθηψλ κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. Θπκίδνπκε φηη ε CBE έρεη αλαλεψζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019
ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ην νπνίν είρε μεθηλήζεη ην 2014 θαη έιεγε ηνλ Ηαλνπάξην 2019, δεζκεπφκελε λα δηνρεηεχζεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP50 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηέηνησλ δαλείσλ.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλέο θόξνπκ ηεο παγθόζκηαο βηνκεραλίαο ζηελ Ηηαιία
ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Βνεζνχ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Taha, ζε δηεζλέο
θφξνπκ γηα ηελ παγθφζκηα βηνκεραλία πνπ έιαβε ρψξα
ζηελ Ηηαιία θαη ζηηο επαθέο πνπ είρε εθεί κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ βηνκεραληθψλ νκίισλ, θπξίσο απφ ηελ
Δπξψπε. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Taha ππέγξαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κε ην γεξκαληθφ φκηιν
Siemens, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κέζσ παξνρήο απφ ηε Siemens ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο-κεραλνξγάλσζεο θαη
απηνκαηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο θαη
θαηάξηηζεο ηνπ αηγππηηαθνχ βηνκεραληθνχ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ήιζε ζε
ζπλέρεηα αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ησλ αηγππηηαθψλ Τπνπξγείσλ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο
θαη Παηδείαο κε ηε Siemens, πνπ είρε ππνγξαθεί ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2018, ζην πιαίζην ηεο κηθηήο δηκεξνχο
επηηξνπήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ιάβεη ρψξα
ζηε Γεξκαλία, κε ηελ επθαηξία ηεο εθεί επίζθεςεο ηνπ
Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ππνγξαθείζα απφ ηνλ θ. Taha ζπκθσλία κε ηε Siemens πεξηέρεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ςεθηνπνίεζεο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο παξνπζίαο
απηήο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ
ρσξψλ.
Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξηζψξην
ηνπ αλσηέξσ θφξνπκ, ην νπνίν πξνζέιθπζε ηηο ζπκκεηνρέο πεξίπνπ 1.500 εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ππεξεζίεο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία, ν θ. Taha πξαγκαηνπνίεζε επαθέο κε Ηηαινχο αμησκαηνχρνπο, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο
ηεο νκνζπνλδίαο ηηαιηθψλ βηνκεραληψλ, κε ζηφρν ηελ
πξνζέιθπζε ηηαιηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηα κεγάια, ελ εμειίμεη έξγα δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο ηνπ δέξκαηνο
“Al-Robeky” ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ πεξηνρή Badr
City ζην New Cairo, ηεο πφιεο ηνπ μχινπ & ηεο επηπινβηνκεραλίαο ηεο Γακηέηηεο, θαζψο θαη ηνπ κεγάινπ βηνκεραληθνχ θισζηνυθαληνπξγηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ
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πεξηνρή ηεο Sadat City, πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ θηλεδηθφ
φκηιν Mankai Investment, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή
ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Armed Forces Engineering Authority).
Πνξηνγαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αίγππην
ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, πνξηνγαιηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην. Απφ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαίλεηαη φηη ε απνζηνιή επηζθέθζεθε ηφζν ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, φζν
θαη ην Κάηξν, φπνπ ζηηο 7/10 πξαγκαηνπνηήζεθε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή πνξηνγαιηθψλ θαη
αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ
ηελ νκνζπνλδία αηγππηηαθψλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ
(FEDCOC). Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην θφξνπκ κεηείραλ 7 πνξηνγαιηθνί φκηινη απφ ηνπο θιάδνπο
γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, μπιείαο θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ
(FEDCOC) θ. El Arabi, ν φγθνο ησλ εθαηέξσζελ επελδχζεσλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Πνξηνγαιίαο ππεξβαίλεη ηα
$450 εθαη. θαη επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο θιάδνπο
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσληψλ, εηνίκσλ ελδπκάησλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη αγνξάο αθηλήησλ ελψ ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ έρεη
πξφζθαηα απμεζεί θαηά 30% ζε εηήζηα βάζε, ππεξβαίλνληαο ηα $380 εθαη. Δπηπιένλ, ν θ. El Arabi παξφηξπλε
ηηο αηγππηηαθέο εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνξηνγαιηθά
ιηκάληα θαη ειεχζεξεο δψλεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ
ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο αγνξέο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο,
ελψ εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημε ηεο FEDCOC ζε ζπλεξγαζίεο κεηαμχ αηγππηηαθψλ θαη πνξηνγαιηθψλ επηρεηξήζεσλ
κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ δηείζδπζε ζε αγνξέο ηξίησλ
ρσξψλ.
Αηγππηην-θνξεαηηθό επηρεηξεκαηηθό θόξνπκ ζην Κάηξν
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε πξφζθαηα
κε ην πξψην αηγππηην-θνξεαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ
πνπ δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο πλφδνπ ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην Κάηξν θαη άλνημε
ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηηο 8/10. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο ζην θφξνπκ, ε
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr
επηζήκαλε φηη ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο δηκεξνχο
αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλέξρεηαη ζε $396 εθαη, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο λα
επηθεληξψλεηαη ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ, ελψ ην χςνο ησλ
θνξεαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην έρεη θζάζεη ζην
αλψηαην επίπεδφ ηνπ φισλ ησλ επνρψλ, ζηα $570 εθαη.,
κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο 163 λνηηνθνξεαηηθψλ νκίισλ ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, επηζεκάλζεθε φηη θαηά ην έηνο
2018, ην χςνο ησλ θνξεαηηθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αίγππην
αλήιζε ζε $1,8 δηζ., εκθαλίδνληαο εηήζηα αχμεζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 39,4%, ελψ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Ν.
Κνξέα ππεξηξηπιαζηάζηεθαλ, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ
$313 εθαη. Μεηαμχ ησλ ηζρπξψλ νλνκάησλ ησλ 20 ζπλνιηθά κεγάισλ θνξεαηηθψλ νκίισλ πνπ παξέζηεζαλ ζην
θφξνπκ, εθθξάδνληαο κάιηζηα ηε βνχιεζή ηνπο λα επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ επελδπηηθά ζηελ Αίγππην, ν νηθνλν-
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κηθφο Σχπνο παξέζεζε απηά ησλ Samsung, LG Electronics (θιάδνο ειεθηξνληθψλ / πξντφλησλ ICT), Hyundai
Rotem (κεηαθνξηθφο & ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) θαη POSCO (θιάδνο ραιπβνπξγίαο).
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξέζβεο ηεο Ν. Κνξέαο ζηελ Αίγππην, θ. Yoon, ππνγξάκκηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνξεαηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ αλάιεςε δηαζέζηκσλ έξγσλ θαηαζθεπψλ ππνδνκψλ, ηδηαίηεξα ζηε λέα
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζηε λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ. Ο Κνξεάηεο Πξέζβεο αλαθνίλσζε εμάιινπ φηη ην
2020 πξνζδνθάηαη ε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Ν. Κνξέαο θαη Αηγχπηνπ, κε ζθνπφ ηε
δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ηε κεηαθνξά θνξεαηηθήο ηερλνινγίαο αηρκήο
ζηελ Αίγππην.
Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θνξεαηηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, ε νπνία βξέζεθε ζηελ Αίγππην
ζπλνιηθά ην ηξηήκεξν 8-10/10, ζπλαληήζεθε επίζεο κε
ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi, παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr. Δπηπιένλ, ε θνξεαηηθή απνζηνιή επηζθέθζεθε θαη ηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, φπνπ ζπλαληήζεθε κε
ηνλ αληηπξφεδξν απηήο, θ. Shaaban.
Γηεζλήο δηάζθεςε “Egypt Can” ζηo λέν δηεζλέο ζπλεδξηαθό θέληξν Καΐξνπ
Σν δηήκεξν 15-16 Οθησβξίνπ έιαβε ρψξα ζην λέν δηεζλέο ζπλεδξηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ (Al-Manara International Conferences Center) ε πέκπηε έθδνζε ηεο δηεζλνχο
δηάζθεςεο ‘Egypt Can”, κε ηε ζπκκεηνρή πςειφβαζκσλ
αμησκαηνχρσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, εθπξνζψπσλ
δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ
νξγαληζκψλ, εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζκνπ, θαζψο θαη 65 δηαθεθξηκέλσλ αηγππηηαθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ
δηάζθεςε ηέιεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηα Τπνπξγεία Μεηαλάζηεπζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ επηθέληξσζε
ηηο ζπδεηήζεηο ηεο ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο
δηα ησλ επελδχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο ν Πξφεδξνο θ. Al
Sisi ζπλαληήζεθε κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ ηαπσληθνχ νκίινπ Toyota Tsusho, θ. Kashitani, επηζεκαίλνληάο ηνπ θαηά ηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε φηη δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ ηεο Toyota
ζηελ Αίγππην, ηεο ηάμεσο ηνπ $1 δηζ., «ε Αίγππηνο ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη πεξηθεξεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ
θφκβν γηα ηα ηαπσληθά πξντφληα». εκεηψλεηαη φηη ν
φκηινο Toyota δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην εδψ θαη
αξθεηέο δεθαεηίεο, κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ θαη κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο ζπλαληήζεθε επίζεο κε αληηπξνζσπεία δηαθεθξηκέλσλ Αηγππηίσλ επελδπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην εμσηεξηθφ, ζηνπο νπνίνπο παξνπζίαζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα κεηαξξπζκίζεη ηελ νηθνλνκία
θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, θαζψο θαη λα αλαβαζκίζεη ηηο
ππνδνκέο ηεο ρψξαο θαη λα ζηεξίμεη ρξεκαηνδνηηθά ηηο
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.
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Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ αλαθνίλσζε -ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο
“Egypt Can”- ηεο εθθίλεζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηζερηθνχ
νκίινπ Mut Automotive κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 19
βηνκεραληθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αξρήο γελνκέλεο
απφ ηελ πξψηε θάζε project κεηαηξνπήο 90 ρηι. ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο ζε θηλνχκελα κε θπζηθφ αέξην ή
ειεθηξηζκφ. Δπίζεο, θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν
φκηινο Mut αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα μεθηλήζεη
ηελ θαηαζθεπή θνξησηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ Αίγππην,
θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε project κεηαηξνπήο ησλ αηγππηηαθψλ ηαμί ζε ειεθηξνθίλεηα.
ηελ 49ε ζέζε ε Αίγππηνο ζε δηεζλή θαηάηαμε εζληθώλ “brands”
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο πξνέβαιε ζηα κέζα Οθησβξίνπ ηελ άλνδν θαηά 5 ζέζεηο ηεο Αηγχπηνπ ζε δηεζλή θαηάηαμε πνπ εθπνλεί ζε εηήζηα βάζε ν δηεζλήο,
βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο Brand
Finance, κε ηίηιν “2019 Nations Brand Report”. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αίγππηνο αλαξξηρήζεθε ζηελ 49ε ζέζε
κεηαμχ 100 ρσξψλ, θαζηζηάκελε ε πέκπηε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ρψξα παγθνζκίσο απφ απφςεσο αμίαο εζληθνχ “brand” θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Σηο πξψηεο ζέζεηο ηεο
ζρεηηθήο θαηάηαμεο θαηέιαβαλ νη ΖΠΑ, ε Κίλα θαη ε
Γεξκαλία, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Ηαπσλία, ηε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία. εκεηψλεηαη φηη ε θαηάηαμε ησλ εζληθψλ “brands” βαζίδεηαη ζε ηξία ζχλνια θξηηεξίσλ πνπ
αμηνινγνχλ ην επελδπηηθφ θιίκα, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ εθάζηε ρψξα αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ. Ζ ρψξα καο θαηεηάγε ζηελ 57ε ζέζε. Σηο
πςειφηεξεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο θαη
Β. Αθξηθήο θαηέιαβαλ ηα ΖΑΔ θαη ε . Αξαβία, πνπ
θαηεηάγεζαλ ζηελ 20ε θαη ηελ 21ε ζέζε αληίζηνηρα. Οιφθιεξε ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Brand Finance βξίζθεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα https://brandfinance.com/images/upload/
nation_brands_100_2019_free.pdf.
Γηεζλέο ζπλέδξην ηειεπηθνηλσληώλ ζην Sharm El
Sheikh
Απφ ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε Αίγππηνο θηινμελεί ην 38ν
δηεζλέο ζπλέδξην ξαδην-ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ιακβάλεη
ρψξα ζην ζέξεηξν Sharm El Sheikh ζηε Υεξζφλεζν ηλά. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά, πνπ ε δηνξγάλσζε ηνπ ελ ιφγσ ζπλεδξίνπ ιακβάλεη ρψξα καθξηά απφ
ηελ έδξα ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ
(International Telecommunication Union – ITU) ζηε Γελεχε. ην θεηηλφ ζπλέδξην κεηέρνπλ πάλσ απφ 3.500
άηνκα απφ 140 ρψξεο, θαζψο θαη πάλσ απφ 50 ππνπξγνί
θαη πθππνπξγνί ηειεπηθνηλσληψλ απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ θήξπμε ν Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο θ. Al Sisi. Κεληξηθφ δήηεκα ζην ελ ιφγσ ζπλέδξην απνηειεί ε θαηαλνκή ησλ δσλψλ ξαδηνζπρλνηήησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πέκπηεο γεληάο (5G). εκεηψλεηαη φηη ην παγθφζκην
ζπλέδξην ξαδην-ηειεπηθνηλσληψλ δηνξγαλψλεηαη θάζε 3
κε 4 ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ επηζθφπεζε θαη αλαζεψξεζε
ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο.

ΔΛΙΓΑ 15

Σν ζπλέδξην ηεο ITU, ην νπνίν μεθίλεζε ζηηο 28 Οθησβξίνπ, αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηηο
22 Ννεκβξίνπ.
Ζ Αίγππηνο δεύηεξνο ζεκαληηθόηεξνο θόκβνο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηε δώλε Μ.
Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο δηεζλνχο πιαηθφξκαο
δηαζχλδεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε επελδπηέο
“venture capital” κε έδξα ην Νηνπκπάη, Magnitt, ε Αίγππηνο απνηειεί ην δεχηεξν ελεξγφηεξν θφκβν λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ επξχηεξε δψλε
Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, πζηεξεί ζεκαληηθά σζηφζν
απφ πιεπξάο επάξθεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο
ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε Magnitt, ζην ελλεάκελν 2019 νη ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνινγηθψλ
startups πνπ ζπλάθζεθαλ ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ θαηά
27%, έλαληη ξπζκνχ αχμεζήο ηνπο 13% ζε νιφθιεξν ην
έηνο 2018. Δλ ηνχηνηο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ έιαβαλ νη αηγππηηαθέο ηερλνινγηθέο startups
αληηζηνηρνχζαλ ζε κφιηο 7% ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε επίπεδν Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, έλαληη πνζνζηνχ 9% πνπ αληηπξνζψπεπζαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηερλνινγηθψλ startups απφ ην Μπαρξέηλ
θαη ην Λίβαλν, αληίζηνηρα.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Γεκηνπξγία ηερλνινγηθήο δώλεο ζηε λέα πόιε ηνπ Beni Suef
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Π/Θ θ. Madbouly ζην
ηέινο επηεκβξίνπ, πνιχ πξφζθαηα έρνπλ νινθιεξσζεί
νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ηερλνινγηθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηεο –ππφ θαηαζθεπήλέαο πφιεο ηνπ Beni Suef, ζηελ Άλσ Αίγππην, επελδπηηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεσο ησλ EGP430 εθαη. Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο λέαο ηερλνινγηθήο δψλεο επηζθέθζεθε ζηηο
28/9 ν Αηγχπηηνο Π/Θ. Ζ λέα ηερλνινγηθή δψλε έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 55 feddan, ελψ ε νινθιεξσζείζα πξψηε
θάζε θαηαζθεπήο ηεο εθηείλεηαη ζε 18,5 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα). χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά
δεκνζηεχκαηα, νξηζκέλεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κέλεη λα
νινθιεξσζνχλ, ψζηε λα είλαη έηνηκε ε πξψηε θάζε ηεο
ελ ιφγσ ηερλνινγηθήο δψλεο. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν
δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Beni
Suef εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο
θπβέξλεζεο γηα θαηαζθεπή 5 ζπλνιηθά λέσλ ηερλνινγηθψλ δσλψλ, ζηηο πεξηνρέο Borg El-Arab, Sadat City, 10th
of Ramadan, λέαο πφιεο ηνπ Assiut θαη λέαο πφιεο ηνπ
Αζνπάλ, δηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο.
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Οη ΔΣΔπ θαη EBRD ελδηαθέξνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην έξγν ηνπ monorail
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) ελδηαθέξνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απφ θνηλνχ ην έξγν θαηαζθεπήο ησλ δχν γξακκψλ
«κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) πνπ ζα ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή 6th of October, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, κε
ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. χκθσλα κε ην θξαηηθφ
εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηηο δχν αλσηέξσ πεγέο αλακέλεηαη λα θαηαζηεί δηαζέζηκε πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζνχλ ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο κειέηεο
γηα ην έξγν πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ΔΣΔπ. εκεηψλεηαη
φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζβιέπεη ζε δαλεηζκφ
θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $2,5 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε πεγέο ηεο EBRD, ε Αίγππηνο επηδηψθεη ηε ιήςε ηξηψλ δαλείσλ χςνπο $1 δηζ.,
$900 εθαη. θαη $600 εθαη., απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), κία βξεηαληθή ηξάπεδα πνπ δελ
θαηνλνκάδεηαη θαη ηελ EBRD, αληίζηνηρα. Θπκίδνπκε φηη
ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ππεγξάθε ε ζχκβαζε κεηαμχ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο BombardierOrascom-Arab Contractors γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ, πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ.
326.300 λέεο θαηνηθίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2017/18
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 θαηαζθεπάζηεθαλ
ζπλνιηθά 326.300 λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο αλά ηε ρψξα,
ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP106,9 δηζ. (πεξίπνπ
$6,6 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο
λέσλ θαηνηθηψλ εκθαλίζηεθε ην 2017/18 απμεκέλνο θαηά 2,9% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
(2016/17), φηαλ είραλ θαηαζθεπαζηεί 317.200 νηθηζηηθέο
κνλάδεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο EGP91,8 δηζ. (αχμεζε ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαηά 16,4% ην 2017/18). Καηά ηελ
CAPMAS, ην έηνο 2017/18, ην θξάηνο νινθιήξσζε ηελ
θαηαζθεπή 105.100 θαηνηθηψλ, έλαληη 100.500 θαηνηθηψλ ην 2016/17 (θπξίσο γηα ρακεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ εηζνδεκαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ), ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαζθεχαζε ζπλνιηθά 221.200 λέεο θαηνηθίεο, έλαληη 216.600 θαηνηθηψλ ην 2016/17 (θπξίσο γηα
αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη πνιπηειείο κνλάδεο).
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, κε βάζε
πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ έρεη πξνθεξχμεη
πξνο δηάζεζε ζε ηδηψηεο επελδπηέο, 26 εθηάζεηο κεηθηήο
ρξήζεο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP35,5 δηζ., ζηηο πεξηνρέο 6th
of October, Sheikh Zayed, New Cairo, El Shorouk, ζηα
πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, θαζψο θαη Sadat City, ππφ ην λέν
κεραληζκφ δεκνπξάηεζεο θξαηηθψλ γαηψλ.
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Σν αηγππηηαθό θξάηνο νθείιεη πάλσ από EGP300 εθαη. ζε εξγνιάβνπο γηα νδηθά έξγα
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή δήισζε αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηεο Έλσζεο
Αηγππηίσλ Δξγνιάβσλ, ην θξάηνο νθείιεη ζε εξγνιάβνπο
πνζά άλσ ησλ EGP300 εθαη. γηα νδηθά έξγα πνπ έρνπλ
αλαιεθζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Καηά ηελ
αλσηέξσ πεγή, ηα ελ ιφγσ νθεηιφκελα πνζά αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 80% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ αλαιεθζέλησλ έξγσλ.
Σξεηο «κλεζηήξεο» γηα ηελ απόθηεζε κεξηδίνπ 10%
θαη δηνίθεζεο ηεο Heliopolis Housing & Development
Όπσο αλάθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηξεηο εηαηξείεο
έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ
10% ζπλ ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ
αλάπηπμεο αθηλήησλ (real estate developer) Heliopolis
Housing & Development (HHD). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, νθηψ ήηαλ αξρηθά νη εηαηξείεο πνπ είραλ
ελδηαθεξζεί γηα ηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ κεξηδίνπ
ζηελ HHD, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη SODIC, EFG Hermes,
BPE, Emaar Misr θαη Orascom Development. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ελδέρεηαη ε πξνζεζκία πνπ
είρε νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ –έσο ηηο 14/10λα ιάβεη παξάηαζε, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ πξφζζεηεο ληφπηεο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο
εγρψξησλ κε μέλνπο νκίινπο. εκεηψλεηαη φηη αξρηθά
ζρεδηαδφηαλ λα δηαηεζεί ην πεξαζκέλν θαινθαίξη πξφζζεην κεξίδην 32,25% ηεο HHD ζην Υξεκαηηζηήξην, ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, σζηφζν ην ελ ιφγσ ζρέδην εγθαηαιείθζεθε ηνλ Απξίιην, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επαλήιζε ζρεδηάδνληαο ηελ εθρψξεζε ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, είηε ζην ηέινο
ηνπ 2019, ή ζηηο αξρέο ηνπ 2020. Ο φκηινο HHD απνηειεί εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηφρν γηα εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζή
ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη πνιχ αμηφινγν απφζεκα εθηάζεσλ πξνο αλάπηπμε, ελψ δηαζέηεη επίζεο ηζηνξηθφ
ζπλεξγαζηψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε έξγα αλάπηπμεο
αθηλήησλ.
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Ο ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο ΔΝΗ μεθηλά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 13νπ θξέαηνο ζην θνίηαζκα
Zohr
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη άκεζα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
13νπ θξέαηνο ζην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr. Σν ελ ιφγσ
θξέαξ εθηηκάηαη πσο ζα παξάγεη θαηά κέζν φξν 150-250
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε
ΔΝΗ ζα κεηψζεη παξάιιεια ηελ παξαγσγή απφ άιια
θξέαηα ηνπ Zohr, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα ππεξπαξαγσγήο, ην νπνίν ζα δπζθνιέςεη ηελ απνξξφθεζε
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απηνχ. Όπσο αλαθνίλσζε εμάιινπ ε ΔΝΗ, ε παξαγσγή απφ
ην 14ν θξέαξ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2019.
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Σξνπνπνηήζεηο ζηε ζπκθσλία πξνκήζεηαο θ/α από ην
Ηζξαήι
Όπσο αλέθεξαλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ δηεζλή νηθνλνκηθά κέζα ελεκέξσζεο, ν αηγππηηαθφο φκηινο Dolphinus
Holdings θαη νη εηαίξνη ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ
Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling θαη Noble Energy,
πξνρψξεζαλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
πνζφηεηαο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ κε ην νπνίν ζα
εθνδηάδεηαη ε Αίγππηνο θαηά 34%, ζηα 85,3 δηζ. θπβηθά
κέηξα. Ζ σο άλσ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηζξαειηλνχ αεξίνπ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηελ Αίγππην, απμάλεη θαη ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξνβιεπφηαλ ζηε
ζπκθσλία ηνπ 2018, ζηα $19,5 δηζ., αληί $15 δηζ. Οη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ ην δηπιαζηαζκφ ησλ
πνζνηήησλ πνπ ζα θνξησζνχλ πξνο ηελ Αίγππην απφ ην
θνίηαζκα Leviathan ζηα 60 δηζ. θπβηθά κέηξα ζε ρξνληθφ νξίδνληα 15εηίαο θαη ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ απφ
ην θνίηαζκα Tamar ζηα 25,3 δηζ. θπβηθά κέηξα (απφ 32
δηζ. θπβηθά κέηξα πξνεγνπκέλσο). Οη πξψηεο θνξηψζεηο
ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ
απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ζα ζπλερηζηνχλ έσο ην έηνο
2034, κε αξρηθέο πνζφηεηεο 2,1 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ
εηεζίσο γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα θαη 6,7 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο ζηε ζπλέρεηα.
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, νη απμεκέλεο πνζφηεηεο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη
λα θαιχςνπλ κάιινλ ηηο -κε ξαγδαίν ξπζκφ απμαλφκελεο- εγρψξηεο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ, παξά λα δηνρεηεπζνχλ πξνο εμαγσγέο, εθνδηάδνληαο ηελ Δπξψπε κε κεγάιεο πνζφηεηεο LNG θαη θαζηεξψλνληαο ηελ Αίγππην σο
πεξηθεξεηαθφ εμαγσγηθφ θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν θιαδηθφο Σχπνο, εληφο ηνπ
Οθησβξίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηεο
ηδηνθηεζίαο ηνπ 39% ηνπ αγσγνχ East Mediterranean
Gas (EMG) ζηνπο νκίινπο Delek, Noble Energy θαη East
Gas (ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο
EGAS κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ), νη
νπνίνη έρνπλ ήδε θαηαβάιεη ην 70% ηνπ αληηηίκνπ εμαγνξάο ηεο ζπκκεηνρήο 39% ζηνλ αγσγφ, χςνπο $518
εθαη.
12 ελεξγεηαθνί όκηινη έρνπλ πξνεπηιεγεί γηα εγθαηάζηαζε θ/β θπηηάξσλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, 12 ζπλνιηθά ελεξγεηαθνί
φκηινη έρνπλ πξνεπηιεγεί ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε απφ ην
αηγππηηαθφ θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπλ θσηνβνιηατθά θχηηαξα ζηηο νξνθέο 64 θηηξίσλ ζηε λέα
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα,
κεηαμχ ησλ νκίισλ πνπ επηιέρζεθαλ πεξηιακβάλνληαη νη
ARE Group, LG Electric, Gama, Orascom, Arab Organization for Industrialization (AOI-ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), Lightsource, Ibn Omairah, China
State Construction Engineering Corporation (CCEC),
Infinity Solar, El Sewedy Electric θαη Edra Energy. Οη ελ
ιφγσ φκηινη έρνπλ πξνζθιεζεί λα ππνβάινπλ, ζηηο
16/10, ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ δπλακηθφηεηαο 15 MW ζε θπβεξλεηηθά θηίξηα ζηε λέα
πξσηεχνπζα. χκθσλα κε σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ηα
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έξγα εγθαηάζηαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ αλακέλεηαη λα
αλαηεζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εηαηξείεο. Όπσο
ζεκεηψλνπλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε εηαηξεία πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα ηεο λέαο πξσηεχνπζαο (NACCUD)
ζπλεξγάδεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ δεκφζηνπ
δηαγσληζκνχ κε ην UNDP (United Nations Development
Program).
Νέα αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
από ΑΠΔ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, αλακέλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνζερνχο έηνπο λα απμεζεί ε
ηηκή πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ παξάγεηαη
απφ κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θξαηηθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA), θαηά 20%. Οη ίδηεο
πεγέο αλέθεξαλ φηη ε λέα ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ειηαθέο θαη αηνιηθέο κνλάδεο πξνο ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο (EETC) ζα αλέιζεη ζην επίπεδν
ησλ 66 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα, έλαληη ηξέρνπζαο ηηκήο 55 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα, ε νπνία ίζρπε απφ ηνλ
Αχγνπζην ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ζα πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε ζπλερφκελε
αχμεζε ηεο ελ ιφγσ ηηκήο, ε νπνία είρε απμεζεί θαη ηνλ
Αχγνπζην 2018, απφ ηηο 34 ζηηο 48 πηάζηξεο αλά θηινβαηψξα.
Ο γεξκαληθόο όκηινο Intec αλαιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ειηαθό έξγν ζηελ πεξηνρή ηεο Zafarana
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
(ΜΔΝΑ), ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ε θξαηηθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) ππέγξαςε κε ην
γεξκαληθφ φκηιν Intec ζχκβαζε κε ηελ νπνία ηνπ αλαηίζεηαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο
παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Zafarana, ζηνλ θφιπν νπέδ, παξαγσγηθήο ηζρχνο 50 MW. Καηά ην πξαθηνξείν ΜΔΝΑ, ε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή
ηξάπεδα KfW ρξεκαηνδνηεί ην έξγν δηα δαλείνπ κε επλντθνχο φξνπο, χςνπο €50 εθαη., ελψ επξίζθεηαη ζην
ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
φκηιν πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ
Σχπν, ηξεηο είλαη νη φκηινη πνπ δηαγσλίδνληαη γηα ηελ
αλάιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηεο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο,
ζπγθεθξηκέλα νη Belectric (Γεξκαλία), NARI Group
Corporation (Κίλα) θαη Vikram Solar (Ηλδία), ε δε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην Γεθέκβξην ηξέρνληνο έηνπο. Ζ θσηνβνιηατθή κνλάδα ζηε Zafarana αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη
ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ
ηνπ πξνζερνχο έηνπο, εμνηθνλνκψληαο πεξίπνπ 18.000
ηφλνπο θαπζίκσλ εηεζίσο.
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πλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα κεηαμύ Αηγύπηνπ
& Σαλδαλίαο
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν
Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο ηεο Σαλδαλίαο θ. Kalemani, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ην Κάηξν ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, κε αληηθείκελν ηε ζχζθηγμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο πδξνειεθηξηθήο, ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο, φπσο επίζεο
ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηειερψλ θαη ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο. Θπκίδνπκε
φηη ε Αίγππηνο θαη ε Σαλδαλία έρνπλ ήδε –ζην ηέινο ηνπ
2018- ζπλάςεη ζπλεξγαζία ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο
ζηνλ ηνκέα ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην είρε ππνγξαθεί ζχκβαζε
αλάζεζεο ζε θνηλνπξαμία ησλ κεγάισλ αηγππηηαθψλ
νκίισλ Arab Contractors θαη Elsewedy Electric, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο
θαη ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πνηακφ Rufiji ζηελ Σαλδαλία, δπλακηθφηεηαο 2,1 GW, κε
ηελ επσλπκία “Stiegler Gorge Dam”. Ζ αμία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο γηα ην ελ ιφγσ έξγν, ην νπνίν ζεσξείηαη εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εζληθψλ ελεξγεηαθψλ projects πνπ πινπνηεί ε θπβέξλεζε ηεο Σαλδαλίαο, αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ $3 δηζ.
Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ κεηώλεη ηελ εκεξήζηα παξαγσγή θ/α
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πεξηφξηζε ην εκεξήζην επίπεδν παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα 7 δηζ. θ.π. –πνπ απηή είρε πνιχ πξφζθαηα απμεζεί- ζηα 6 δηζ. θ.π., κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη
ην πιεφλαζκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ εγρψξηα πξνζθνξά, ηεο ηάμεσο ηνπ 1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, δεδνκέλνπ φηη
ηφζν ε εγρψξηα θαηαλάισζε φζν θαη νη εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ειαθξά πηψζε. χκθσλα
κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε θαηαλάισζε
θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο εγρψξηεο ειεθηξνπαξαγσγηθέο
κνλάδεο έρεη κεησζεί ζηελ παξνχζα θάζε ζην επίπεδν
ησλ 3,7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, έλαληη 4,5 δηζ. θ.π. ζηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Οη ίδηεο σο άλσ πεγέο ζεκείσζαλ φηη ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Αίγππην έρεη
πξνθιεζεί απφ ηε ζχλδεζε λέσλ θξεάησλ κε ην δίθηπν,
ηδηαίηεξα απφ ηα θνηηάζκαηα Zohr, Nooros, Γπηηθνχ
Γέιηα / βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο, 9Β ηεο πεξηνρήο Burullus, Rashid θαη Baltim South West, θαζψο επίζεο θαη
φηη ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζε θπζηθφ αέξην αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα
7,5 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). χκθσλα κε ηηο σο άλσ πεγέο, ε εγρψξηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ην ηξέρνλ
νηθνλνκηθφ έηνο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 6,2 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο –εθ ησλ νπνίσλ ην 61% ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο
κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- ελψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ζε 7 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ην
έηνο 2020/21.
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Υξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο Αηγύπηνπ-Γαιιίαο ζηνλ
ελεξγεηαθό ηνκέα
ηηο 8/10, νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker,
ππέγξαςαλ κε ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement – AFD)
δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ παξνρή, απφ ηε δεχηεξε, επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €71 εθαη. πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ θιάδσλ ελέξγεηαο θαη
θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα
κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξψηε ζπκθσλία, αμίαο €3 εθαη., ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, εληζρχνληαο ηελ νξζή δηαθπβέξλεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε απηνχ δηα ηεο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο ζηνπο θιαδηθνχο θνξείο. Ζ δεχηεξε ζπκθσλία, αμίαο €68 εθαη., έρεη αληηθείκελν ηελ
θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξάδνζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο
θησρφηεξεο επαξρηαθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζχλδεζεο απηψλ κε ην εζληθφ δίθηπν. εκεηψλεηαη φηη θαηά
ηελ πξνζερή ηεηξαεηία ζηνρεχεηαη λα ζπλδεζνχλ πεξίπνπ 2,4 εθαη. λνηθνθπξηά απφ ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο ζην
εζληθφ δίθηπν αεξίνπ, κε κέζν θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ
EGP2.060 γηα εθάζηε ζχλδεζε. χκθσλα κε πξφζθαηα
ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ, ην
ηξέρνλ ραξηνθπιάθην αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
ηεο AFD πξνο ηε ρψξα γηα ηελ πξνζερή ηεηξαεηία αλέξρεηαη ζε €1 δηζ., θαηεπζπλφκελν θπξίσο πξνο ηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, ειεθηξηζκνχ, ζηέγαζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, γεσξγίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, εθ
ησλ νπνίσλ ε Αίγππηνο έρεη απνξξνθήζεη ήδε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2019 θνλδχιηα χςνπο €200 εθαη.
Αύμεζε ηεο παξαγσγήο από ην θνίηαζκα Zohr πξνβιέπεηαη έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Οθησβξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο
αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο ηνπ ηηαιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ ΔΝΗ, θ. De Caro, ζην πεξηζψξην ηεο δηάζθεςεο γηα
ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αιεμάλδξεηα, ε παξαγσγή απφ ηα 13 θξέαηα ηνπ γηγαληηαίνπ
θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη έσο ην ηέινο ηνπ κήλα λα
ππεξβεί ηα 3 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο, επηβεβαηψλνληαο ηηο
πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Πεηξειαίνπ θαη ππεξβαίλνληαο ηηο αξρηθέο ζπληεξεηηθέο
εθηηκήζεηο ηεο ΔΝΗ, πνπ πξνέβιεπαλ εκεξήζηα παξαγσγή ζηα 2,7 δηζ. θ.π. ζην ηέινο ηνπ 2019. χκθσλα κε ηνλ
θ. De Caro, ε ΔΝΗ πξνγξακκαηίδεη θέηνο ηε δηάλνημε
αθφκε 11 θξεάησλ πξνο δηεξεχλεζε λέσλ θνηηαζκάησλ
ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γέιηα Νείινπ, ηεο Γπηηθήο Δξήκνπ
θαη ηνπ Κφιπνπ νπέδ, θαζψο θαη αθφκε 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΝΗ παξάγεη επίζεο
1,2 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο απφ ην θνίηαζκα
Nooros, ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, απφ ην ηέινο ηνπ 2017,
φηαλ νινθιεξψζεθαλ νη δχν πξψηεο θάζεηο αλάπηπμεο
ηνπ ελ ιφγσ θνηηάζκαηνο.
Τπνζαιάζζηεο έξεπλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθήο ζύλδεζεο κε . Αξαβία
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή
θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) αλέζεζε
πξφζθαηα ζηελ ηηαιηθή εηαηξεία Prysmian Group ηε δηεμαγσγή ππνζαιάζζησλ εξεπλψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο εγθαηάζηαζεο ησλ ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ
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πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηα ειεθηξηθά δίθηπα Αηγχπηνπ θαη .
Αξαβίαο. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, νη αθξηβείο ηνπνζεζίεο βχζηζεο ησλ θαισδίσλ αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ, κε βάζε ηα επξήκαηα απφ ηηο έξεπλεο ηεο
Prysmian, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζανπδαξαβηθή πιεπξά.
Καηά ηηο ελ ιφγσ πεγέο, ε Prysmian επειέγε κεηαμχ
ηεζζάξσλ αληίζηνηρσλ εηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ, ελψ ε
ζρεηηθή ζχκβαζε πξνγξακκαηίδεηαη λα ππνγξαθεί πξηλ
ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ
αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ηα ππνζαιάζζηα
θαιψδηα ζα έρνπλ κήθνο 25 ρικ., αληί 16 ρικ. πνπ είρε
αξρηθά ζρεδηαζζεί, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 30%. Οη
ίδηεο σο άλσ πεγέο ζπκπιήξσζαλ φηη ε εγθαηάζηαζε
ησλ θαισδίσλ απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε ιήςε ζεηξάο
εγθξίζεσλ απφ δηάθνξνπο θνξείο, δεδνκέλνπ φηη απηά
πξφθεηηαη λα βπζηζηνχλ ηφζν ζε εζληθά φζν θαη ζε δηεζλή χδαηα. χκθσλα κε ηελ επηθεθαιήο ηεο EETC, θα
Mashaly, πέξαλ ησλ ζεκείσλ βχζηζεο θαη ησλ δηαδξνκψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ππνζαιάζζηα θαιψδηα,
έρνπλ επίζεο ηξνπνπνηεζεί ηφζν νη ππέξγεηεο δηαδξνκέο
ησλ θαισδίσλ, φζν θαη ηα ζεκεία δηαζχλδεζεο απηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ φιν
ζρεδηαζκφ ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ
κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία . Αξαβίαο, Ηνξδαλίαο θαη Αηγχπηνπ- αλαπηπμηαθνχ έξγνπ
“NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκεραληθή – επηρεηξεκαηηθή δψλε ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη πιεζίνλ ηεο
Γηψξπγαο νπέδ), εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο
$500 δηζ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ν επαλαζρεδηαζκφο
ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ – .
Αξαβίαο, ηζρχνο 3.000 MW, έρεη πξνθαιέζεη ηελ αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο, απφ ην επίπεδν ησλ $1,6 δηζ. πξνεγνπκέλσο, ζε
απηφ ησλ $2,5 δηζ.
Γηνξγάλσζε Γηάζθεςεο γηα Τπεξάθηηα Κνηηάζκαηα
Σν ηξηήκεξν 15-17 Οθησβξίνπ έιαβε ρψξα ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο ε θαζηεξσκέλε –ηα ηειεπηαία
ρξφληα- 10ε εηήζηα δηάζθεςε γηα ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα θαη ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο γεληθφηεξα
(Mediterranean Offshore Conference), κε ηε ζπκκεηνρή,
κεηαμχ άιισλ, ησλ επηθεθαιήο φισλ ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ησλ νκίισλ ΔΝΗ, ΒΡ, Shell,
Wintershall DEA θαη Edison. Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο δηάζθεςεο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πξψην Τθππνπξγφ Πεηξειατθψλ Τπνζέζεσλ, θ. Saafan, ν νπνίνο αλαθέξζεθε
ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Αηγχπηνπ λα
δεκηνπξγήζεη δηεζλέο πεξηθεξεηαθφ θφξνπκ γηα ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (EMGF), ελψ επηζήκαλε φηη ε αηγππηηαθή παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ
έρεη θζάζεη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, ηεο ηάμεσο ησλ
1,9 εθαη. βαξειηψλ ηζνδπλάκσλ πεηξειαίνπ εκεξεζίσο,
έρνληαο ηαπηφρξνλα ήδε απφ πέξζη εμαζθαιίζεη απηάξθεηα ζε θπζηθφ αέξην. Καηά ηνλ θ. Saafan, νη θιάδνη πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 30% ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαη απνξξνθνχλ
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ην 50% ησλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. εκεηψλεηαη φηη επηθεθαιήο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο
ηεο θεηηλήο δηάζθεςεο ζαιαζζίσλ θνηηαζκάησλ ήηαλ ν
πξφεδξνο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ
(EGAS) θ. El Bakly.
Ζ Shell ζρεδηάδεη λα επηθεληξσζεί ζηα ππεξάθηηα
θνηηάζκαηα ηεο Αηγύπηνπ
χκθσλα κε δειψζεηο πνπ έθαλε ν εθηειεζηηθφο αληηπξφεδξνο ηνπ δηεζλνχο πεηξειατθνχ νκίινπ Royal Dutch
Shell θ. Schotman, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηηο εξεπλεηηθέο / εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηλνπξαμηψλ ηνπ
νκίινπ, ε Shell πξνηίζεηαη θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ
2020 λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο ησλ θνηηαζκάησλ ζηηο ηξεηο πεξηνρέο παξαρψξεζεο ζηηο νπνίεο
θέξδηζε ηνπο ζρεηηθνχο δηεζλείο δηαγσληζκνχο ησλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ
(EGAS), ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην. πγθεθξηκέλα,
θαηά ηνλ θ. Schotman, ε Shell πξφθεηηαη λα δηαλνίμεη 6
θξέαηα ζην Γπηηθφ Fayoum, 5 θξέαηα ζηελ πεξηνρή
South East Horus θαη 3 θξέαηα ζηελ πεξηνρή Ννηίνπ
Abu Sennan. χκθσλα κε ηνλ θ. Schotman, o φκηινο
Shell ζπκκεηέρεη ζην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα αλάπηπμε
ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα πνπ έρεη πξνθεξχμεη ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ν αηγππηηαθφο θξαηηθφο φκηινο Ganoub
El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope), ελψ
ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ γηα αλάπηπμε ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ ζηε Μεζφγεην. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο πεξαζκέλνπ Φεβξνπαξίνπ,
ν φκηινο Shell ππήξμε ν πιένλ θεξδηζκέλνο απφ ηνπο
δχν θεηηλνχο κεγάινπο αηγππηηαθνχο δηαγσληζκνχο ηεο
EGPC θαη ηεο EGAS, θαζψο θέξδηζε ζπλνιηθά 3 αλαζέζεηο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ θαη 2 γηα έξεπλα θπζηθνχ
αεξίνπ.
χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο
20/10 ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν
φκηινο Shell πξνηίζεηαη θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα
πσιήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαζέηεη γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ζηε Γπηηθή Έξεκν, κε ζθνπφ λα
επηθεληξσζεί ζηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο
αλάπηπμεο ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ
ζηελ Αίγππην. Όπσο ζρνιίαζαλ ζρεηηθά θιαδηθέο πεγέο,
ε θίλεζε απηή εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ Shell, γηα ζηαδηαθή
«έμνδν» απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
ρεξζαίσλ θνηηαζκάησλ, πξνο εθείλεο αλάπηπμεο απνθιεηζηηθά ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ.
Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε Shell δηαζέηεη ζήκεξα κεξίδηα ζε 19 ζπκβάζεηο αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ
πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπηηθή Έξεκν.
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Οη όκηινη EDF Renewables & Elsewedy Electric
έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία 2 ειηαθέο κνλάδεο ζην ζπγθξόηεκα Benban
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, νη ελεξγεηαθνί φκηινη EDF Renewables (Γαιιία) θαη Elsewedy
Electric (Αίγππηνο) έζεζαλ πξφζθαηα ζε ιεηηνπξγία δχν
κνλάδεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζπλνιηθήο ζπλδπαζκέλεο δπλακηθφηεηαο 130 MW, ζην κεγάιν ειηαθφ
ζπγθξφηεκα ηνπ Benban, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ
ζηελ Άλσ Αίγππην. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ
ηνπ νκίινπ EDF Renewables, νη δχν φκηινη μεθίλεζαλ
λα ιεηηνπξγνχλ ηηο σο άλσ ειηαθέο κνλάδεο ηνλ Αχγνπζην, κε βάζε ζπκθσλία 25εηνχο δηάξθεηαο κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC)
γηα αγνξά ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δχν ειηαθψλ κνλάδσλ αλέξρεηαη
ζε $140 εθαη. θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD)
θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο
(Agence Française de Développement – AFD).
Ζ Enppi αλαθνηλώλεη ηελ εθθίλεζε παξαγσγήο από
ην θνίηαζκα θ/α Baltim
ηηο 13/10, ν αηγππηηαθφο ηερληθφο φκηινο ηνπ θιάδνπ
πδξνγνλαλζξάθσλ Enppi αλαθνίλσζε φηη μεθίλεζε ε
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην πξψην θξέαξ ζην λνηηνδπηηθφ θνίηαζκα ηνπ Baltim (Baltim South West), ζην
αλαηνιηθφ Γέιηα ηνπ Νείινπ, κε αξρηθή πνζφηεηα 100
εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, δηα ηεο ρξήζεο λέαο πισηήο πιαηθφξκαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο
ζηελ πεξηνρή Abu Madi κέζσ αγσγνχ κήθνπο 44 ρικ.
εκεηψλεηαη φηη, φπσο έρεη αλαθνηλψζεη ήδε ν φκηινο
British Petroleum (BP), ν νπνίνο θαηέρεη κεξίδην 50%
ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηνπ λνηίνπ Baltim, κεηά ηε
δηάλνημε πέληε αθφκε λέσλ θξεάησλ έσο ηα κέζα ηνπ
2020, νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο απφ ην ελ ιφγσ θνίηαζκα ζα αλέιζνπλ ζε 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Enppi νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηνπ
πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο πισηήο
πιαηθφξκαο θαη κε ηε ζχλδεζε ηνπ θνηηάζκαηνο κε ην
εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο
κέξνπο ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
παξαγφκελνπ αεξίνπ.
Σν Ννέκβξην ηα επίζεκα εγθαίληα ηνπ ειηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζην Benban
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ αλακέλεηαη ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε λα εγθαηληάζεη επίζεκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ ειηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Benban, ζηελ πεξηνρή Αζνπάλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, πνπ ζα
δηαζέηεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 1,4 GW θαη ζα θνζηίζεη $2 δηζ. χκθσλα κε ηνλ θ. Shaker, κέρξη ηψξα 29
ειηαθέο κνλάδεο έρνπλ ήδε ζπλδεζεί κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν θαη έρνπλ μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε
εκπνξηθή βάζε.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ν λνξβεγηθφο
ελεξγεηαθφο φκηινο Scatec Solar έρεη μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο ππφ
θαηαζθεπή κνλάδαο ηνπ ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban, παξαγσγηθήο ηζρχνο 65 MW, αλεβάδνληαο ηελ
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παξαγσγηθή ηζρχ ησλ 6 ζπλνιηθά κνλάδσλ ηνπ ζην ελ
ιφγσ ειηαθφ ζπγθξφηεκα ζε 390 MW.
ηα 5,97 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ε θαηαλάισζε θ/α ζηελ
Αίγππην ην έηνο 2018/19
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα εηήζηα
έθζεζε ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ε κέζε εκεξήζηα εγρψξηα θαηαλάισζε
αεξίνπ ζηε ρψξα αλήιζε ζε 5,97 δηζ. θ.π. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19, έλαληη 5,75 δηζ.
θ.π. ην έηνο 2017/18. χκθσλα κε ηελ EGAS, νη ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο θαηαλάισζαλ ην 62,3% ηεο
ζπλνιηθήο αλσηέξσ πνζφηεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ήηνη
πεξίπνπ 3,72 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Αληίζηνηρα, ε βηνκεραλία απνξξφθεζε ην 22,5% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
θπζηθνχ αεξίνπ, ήηνη 1,345 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Ο πεηξειατθφο θιάδνο απνξξφθεζε ην 10,1% ηεο ζπλνιηθήο
εγρψξηαο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ηα λνηθνθπξηά θαη ηα νρήκαηα θαηαλάισζαλ ην έηνο 2018/19
304,8 εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 5,1% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο.
ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο, ε EGAS αλέθεξε επίζεο φηη
έσο ηνλ Ηνχλην 2019 είραλ ππνγξαθεί ζπλνιηθά 33 ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε δηεζλείο εηαηξείεο πδξνγνλαλζξάθσλ, νη 22 απφ ηηο νπνίεο ππνγξάθεθαλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο απφ ηελ EGAS θαη νη ππφινηπεο 11 απφ
ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC). Ζ EGAS επηζήκαλε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19
αλαθνηλψζεθαλ 15 αλαθαιχςεηο λέσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, νη 5 εθ ησλ νπνίσλ ζηε Μεζφγεην θαη νη
10 ζηε Γπηηθή Έξεκν, νη νπνίεο ζπλνιηθά πξνζέζεζαλ
πεξίπνπ 817 δηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ θαη 2,2 εθαη. βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ ζηα απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ EGAS, ην έηνο
2018/19 νινθιεξψζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία 7
projects αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $10,6 δηζ., κε αξρηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο πεξίπνπ 1,923 δηζ. θ.π. αεξίνπ θαη 2.980 βαξέιηα
ζπκππθλσκάησλ εκεξεζίσο. Δπίζεο, ζπλδέζεθαλ κε ην
εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ 56 ζπλνιηθά θξέαηα, κε
αξρηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο πεξίπνπ 2,28 δηζ. αεξίνπ
θαη 20,75 εθαη. βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ εκεξεζίσο.
Καηά ηελ EGAS, ε ζπλνιηθή παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλήιζε ζε 2,52 ηξηζ. θ.π.,
ελψ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο έθζαζαλ ηα 2,33 ηξηζ. θ.π. Ζ
EGAS επηζήκαλε εμάιινπ φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα
LNG πνπ εμήρζε απφ ηελ Αίγππην ζηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο 2018/19 αλήιζε ζε 172,8 δηζ. θ.π., κέζσ 45 θνξηψζεσλ απφ ηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku. Σέινο, ε
ζπλνιηθή παξαγσγή ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ έθζαζε ηα
31,78 εθαη. βαξέιηα, ε παξαγσγή LPG ηνπο 1,2 εθαη.
ηφλνπο, ε παξαγσγή πξνπαλίνπ ηνπο 561,2 εθαη. ηφλνπο
θαη ε παξαγσγή αηζαλίνπ / πξνπαλίνπ ηνπο 1,262 δηζ.
ηφλνπο.
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Δπαλεθθίλεζε ηεο ηξνθνδόηεζεο ηεο Ηνξδαλίαο κε
αηγππηηαθό θ/α
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Οθησβξίνπ,
ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ έρεη μεθηλήζεη -απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ- λα πξνκεζεχεη ηελ Ηνξδαλία κε πνζφηεηεο 290 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κε ζθνπφ
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο ζε αέξην, ήηνη πνζνζηνχ 10% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο Ηνξδαλίαο ζε αέξην. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε Αίγππηνο είρε ππνγξάςεη κε ηελ
Ηνξδαλία ην 2004 ζπκθσλία 15εηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ
πξνκήζεηα ηεο δεχηεξεο κε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ
250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, ζε ηηκή $2,5 αλά εθαη. ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU), σζηφζν, ηνλ Απξίιην 2012, ε ηφηε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε αχμεζε ηελ ηηκή ηνπ παξερφκελνπ αεξίνπ ζηα $5 αλά εθαη. BTU, κε απνηέιεζκα λα
ππάξμεη πξφβιεκα κε ηε ζπλέρηζε ησλ θνξηψζεσλ. Σν
επηέκβξην 2018, ε Αίγππηνο επαλεθθίλεζε ηηο εμαγσγέο
θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Ηνξδαλία, ζε πνζφηεηεο 50 έσο
100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κέζσ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηηο
δχν ρψξεο.
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Ζ πξνζθεξζείζα ηηκή κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ αλέξρεηαη ζε 2,75 ζεληο
αλά θηινβαηψξα, ελψ ε πξαγκαηηθή ηηκή ζηελ νπνία ζα
αγνξάδεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα
αλέξρεηαη ζε 2,48 ζεληο αλά θηινβαηψξα, ε νπνία –
ζχκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Ζιεθηξηζκνχ θ.
Shaker- απνηειεί ηε ρακειφηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ
ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) έσο
ζήκεξα. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε ειηαθή
κνλάδα ζην Kom Ombo αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία εληφο ηνπ 2021 θαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ειεθηξνδφηεζεο 130.000 λνηθνθπξηψλ, ελψ ε θαηαζθεπή ηεο
ππνζηεξίδεηαη ρξεκαηνδνηηθά ηφζν απφ ηε γαιιηθή, φζν
θαη απφ ηελ ηαπσληθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence Française de Développement-AFD θαη Japan International Cooperation Agency-JICA), αληίζηνηρα.
Γεκνζηεύκαηα πεξί εμαγνξάο ηνπ 70% ηνπ κεξηδίνπ
ηεο Edison ζην νηθόπεδν 12 ηεο πεξηνρήο παξαρώξεζεο “North East Hapi” ζηε Μεζόγεην
Οξηζκέλα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ζηελ Αίγππην αλέθεξαλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ φηη, κε βάζε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ εμαγφξαζε πξφζθαηα ην 70% ηνπ
κεξηδίνπ ηνπ επίζεο ηηαιηθνχ νκίινπ Edison ζην νηθφπεδν 12 ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο “North East Hapi”,
ζηηο βφξεηεο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο ρψξαο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ εμαγνξά –εθ’
φζνλ αιεζεχεη- ιακβάλεη ρψξα ελφζσ ν ειιεληθφο
φκηινο Energean Oil & Gas αλακέλεη ηελ ηειηθή έγθξηζε
ηεο εμαγνξάο ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Edison φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη
θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ε Edison είρε
απνθηήζεη κεξίδην ζην αλσηέξσ νηθφπεδν ζην πιαίζην
δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ηνπ 2015, ελψ ην ραξηνθπιάθηφ
ηεο ζηελ Αίγππην πεξηιακβάλεη 3 ζπκβάζεηο αλάπηπμεο
θαη 6 ζπκβάζεηο έξεπλαο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 24%
ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο.

Ζ ΔΝΗ αλαθνηλώλεη λέα αλαθάιπςε πδξνγνλαλζξάθσλ
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν κεγάινο ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο
φκηινο ΔΝΗ, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Αίγππην, αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε λέσλ
πεγψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή
παξαρψξεζεο Abu Rudeis Sidri, ζηνλ θφιπν νπέδ. εκεηψλεηαη φηη ν εγρψξηνο φκηινο Petrobel, πνπ απνηειεί
θνηλνπξαμία ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηεο ΔΝΗ, είρε πξνβεί ζε δηάλνημε δηεξεπλεηηθνχ θξέαηνο ζηελ πεξηνρή, ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο
έηνπο. Ζ ΔΝΗ δηεπθξίληζε, ζε ζρεηηθή ηεο αλαθνίλσζε,
φηη ην λέν θξέαξ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ εληφο ηνπ ακέζσο πξνζερνχο
δηαζηήκαηνο, κε αξρηθέο πνζφηεηεο πεξίπνπ 5.000 βαξειηψλ εκεξεζίσο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα θάζε, ε
Petrobel βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ηαρείαο αλάπηπμεο ηνπ
λένπ θνηηάζκαηνο δηα ηεο ρξήζεο πθηζηάκελσλ γεηηνληθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο
δπλακηθφηεηαο ηνπ θνηηάζκαηνο Sidri South, ην νπνίν,
ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο, πεξηέρεη πεξίπνπ Ο δαληθόο όκηινο Vestas ζα εθηειέζεη ην έξγν θαηαζθεπήο αηνιηθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Ras Gharib
200 εθαη. βαξέιηα πεηξειαίνπ.
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Οθησβξίνπ,
Ο ζανπδαξαβηθόο όκηινο ACWA Power ζα θαηα- ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
ζθεπάζεη ηε κνλάδα παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο (NREA) αλέζεζε ζην δαληθφ φκηιν Vestas ην έξγν θαηαζην Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ
ζθεπήο αηνιηθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Ras Gharib ηνπ
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ζην ηέινο Οθησβξίνπ θφιπνπ νπέδ, δπλακηθφηεηαο 250 MW. χκθσλα κε ηα
ππεγξάθε, παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ε δεκνζηεχκαηα, ε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ αηγππηηαθνχ
ζπκθσλία αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα πα- θξάηνπο θαη νκίινπ Vestas αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί
ξάγεηαη απφ ηελ ειηαθή κνλάδα δπλακηθφηεηαο 200 MW έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο
πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Kom Ombo, ζην ιεθζεί ε ζπγθαηάζεζε ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηΑζνπάλ, κε επελδπηηθφ θφζηνο πεξίπνπ $200 εθαη. χκ- θψλ νξγαληζκψλ πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν, ζπγθεθξηκέλα
θσλα κε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην έξγν θα- ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ηεο
ηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ζα εθηειέζεη ν κεηνδφηεο –ζην γαιιηθήο ππεξεζίαο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD),
πιαίζην ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ- ζανπδαξαβηθφο ηεο γεξκαληθήο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο KfW, θαζψο θαη
φκηινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ACWA Power, επί ηεο Δ.Δ. Καηά ηνλ θιαδηθφ Σχπν, ε πξνζθνξά ηεο Vesηε βάζεη ζρήκαηνο “Build-Own-Operate” (BOO).
tas ππήξμε ε κφλε πνπ εμεηάζηεθε απφ ηελ NREA, δεδνκέλνπ φηη νη φκηινη Siemens Gamesa θαη Senvion είραλ
απνζχξεη ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Ο επελδπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε €260 εθαη. θαη ε
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θαηαζθεπή ηεο αηνιηθήο κνλάδαο ζα γίλεη επί ηε βάζεη
ζρήκαηνο “Build-Own-Operate” (BOO), γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ νκίινπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Lekela Egypt,
ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.
ΔΜΠΟΡΗΟ
Ο όκηινο Majid Al Futtaim εγθαηληάδεη εκπνξηθό θέληξν ζηελ Ζιηνύπνιε
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηηο πξψηεο εκέξεο
ηνπ Οθησβξίνπ ν εκηξαηηλφο φκηινο Majid Al-Futtaim, ν
νπνίνο έρεη θαηαζθεπάζεη θη εθκεηαιιεχεηαη ζεηξά εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηελ Αίγππην, ελψ επίζεο δηαρεηξίδεηαη ζηε Μ. Αλαηνιή ηα θαηαζηήκαηα ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ ιηαλεκπνξηθνχ νκίινπ Carrefour, εγθαηλίαζε λέν
κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν ζηελ πεξηνρή ηεο Ζιηνχπνιεο,
ζην Κάηξν, ην νπνίν θέξεη ηελ επσλπκία “City Center
Almaza” θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θφζηηζε EGP6,8 δηζ.
($418,8 εθαη. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Σν ελ ιφγσ εκπνξηθφ θέληξν, επηθάλεηαο πεξίπνπ 100.000 ηεηξ. κέηξσλ,
ζηεγάδεη 260 θαηαζηήκαηα, έλα hypermarket ηεο αιπζίδαο Carrefour, θαζψο θαη αίζνπζεο θηλεκαηνγξάθνπ.
χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ εκηξαηηλνχ
νκίινπ, θ. Bejjani, «ε Αίγππηνο είλαη ζήκεξα ε ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελε ιηαλεκπνξηθή αγνξά, ελψ ν φκηινο
Majid Al Futtaim πξνγξακκαηίδεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπ ζηε ρψξα». χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηεο
αιπζίδαο Carrefour γηα ηελ Αίγππην, θ. Graziato, ε ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα αλακέλεηαη λα επελδχζεη ζηε ρψξα
πεξίπνπ EGP500 εθαη. ην 2020, κε ζθνπφ ην άλνηγκα 3
λέσλ ππεξαγνξψλ (hypermarkets) θαη 24 λέσλ ζνχπεξ
κάξθεη.
Νένο γύξνο δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα εκπνξηθή ζπκθσλία Αηγύπηνπ-Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο ππεξεζίαο εκπνξηθψλ ζπκβνχισλ θ. Antar, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ αληηπξνζσπείεο ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο (Ρσζία, Λεπθνξσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ) μεθίλεζαλ
λέν γχξν δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε παιαηφηεξεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ε ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ
κε ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε πξφθεηηαη λα
ππνγξαθεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη
ζπλνκηιίεο ζα ζπλερηζηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε –θάζε ηξεηο
κήλεο- κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηεο ζπκθσλίαο. Θπκίδνπκε φηη ην Ννέκβξην 2018 ν
θ. Nassar είρε ππνγξάςεη κε ηελ νκφινγφ ηνπ απφ πιεπξάο Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο, θα Nikishina, θείκελνπιαίζην γηα ηελ εθθίλεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
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Άξζε εκπνδίσλ ζηηο εηζαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ
ζηελ Αίγππην
Καηφπηλ ελεκέξσζεο πνπ καο πεξηήιζε απφ ηελ εδψ
Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν
αηγππηηαθφο Οξγαληζκφο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ
(GOEIC) πξνέβε ζηελ έθδνζε εγθπθιίνπ κε ηελ νπνία
δηεπζέηεζε ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο -απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ
2019- ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ πξν θφξησζεο απφ εγθεθξηκέλνπο
απφ ηνλ GOEIC θνξείο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαη ηα
ιφγσ απηήο πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε αξθεηέο ειιεληθέο θαη άιιεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο.
πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε λέα εγθχθιην, ν GOEIC επηηξέπεη ζηνπο κελ θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ ίδην λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη γηα
επηρεηξήζεηο εθηφο ρψξαο φπνπ απηνί εδξεχνπλ, αιιά γηα
ηα πεδία ζηα νπνία είλαη δηαπηζηεπκέλνη κφλν, ζηνπο δε
θνξείο πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ GOEIC αιιά
δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO, λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά κφλνλ γηα επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο φπνπ απηνί εδξεχνπλ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηα
θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα θαη ηηο εθεί αξκφδηεο αηγππηηαθέο πξνμεληθέο Αξρέο.
εκεηψλεηαη φηη ην πεξαζκέλν Ηνχιην, ν σο άλσ αηγππηηαθφο νξγαληζκφο είρε πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο
πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, κφλνλ
εθφζνλ απηνί ήηαλ ήδε εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ GOEIC,
θαη επίζεο κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο νη ίδηνη ήηαλ δηαπηζηεπκέλνη δηεζλψο. Ο GOEIC
είρε επίζεο πξνζζέζεη ηνλ πεξηνξηζκφ φπσο ν θνξέαο
πνπ εθδίδεη ηελ πηζηνπνίεζε έρεη έδξα ζηελ ρψξα απ’
φπνπ εμάγεηαη ην πξντφλ.
ην $1,1 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην
8κελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη
εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ νθηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $1,1 δηζ., απμεκέλεο θαηά πεξίπνπ 6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018 ($1,04
δηζ.). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο
ελδπκάησλ πξνο ηηο ΖΠΑ –πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν
εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ θαηά
22% έλαληη ηνπ νθηακήλνπ 2018 θαη αλήιζαλ ζε $626
εθαη., έλαληη $517 εθαη. πέξζη. Σηο ΖΠΑ αθνινχζεζαλ,
απφ πιεπξάο κεγέζνπο εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ, νη ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο εηζήγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νθηακήλνπ 2019 αηγππηηαθά ελδχκαηα αμίαο
$333 εθαη. (έλαληη $352 εθαη. ην νθηάκελν 2018, κείσζε
θαηά πεξίπνπ 6%). Σέινο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά
πεξίπνπ 29% ζηε δηάξθεηα ηνπ νθηακήλνπ 2019, αλεξρφκελεο ζε $51 εθαη., έλαληη $40 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ελψ νη αληίζηνηρεο εμαγσγέο πξνο αθξηθαληθέο ρψξεο κεηψζεθαλ ην νθηάκελν 2019 θαηά 50%,
πεξηνξηδφκελεο ζε κφιηο $1 εθαη. χκθσλα κε θιαδηθέο
εθηηκήζεηο, ηδηαίηεξα ζεηηθή επίδξαζε επί ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ελδπκάησλ πξνο ΖΠΑ θαίλεηαη φηη έρεη
παίμεη ε «ζηξνθή» ησλ Ακεξηθαλψλ πξνο πξνκεζεπηέο
άιισλ -εθηφο ηεο Κίλαο- ρσξψλ, ζε κία πξνζπάζεηά ηνπο
γηα απεμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο θηλεδηθψλ θισζηνυ-
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θαληνπξγηθψλ θαη ελδπκάησλ.
ηα $4,21 δηζ. ην αηγππηηαθό εκπνξηθό έιιεηκκα ηνλ
Ηνύιην 2019
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο
Αηγχπηνπ ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 18,9% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,21 δηζ.
έλαληη $5,18 δηζ. ηνλ Ηνχιην 2018. Καηά ηελ CAPMAS,
νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ ηνλ Ηνχιην θαηά
5,7% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $2,21 δηζ. (έλαληη
$2,35 δηζ. ηνλ Ηνχιην 2018), θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ
ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ (-32,6%), αξγνχ
πεηξειαίνπ (-9,3%), ιηπαζκάησλ (-15,5%) θαη επίπισλ
(-22,6%). Αληηζέησο, ηνλ Ηνχιην 2019 απμήζεθαλ νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο εηνίκσλ ελδπκάησλ (+9,7%), δπκαξηθψλ & δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο (+8,1%) θαη
λσπψλ θξνχησλ (+13,5%). Οη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο
θαηέγξαςαλ ηνλ Ηνχιην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14,8% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $6,42 δηζ. έλαληη $7,53
δηζ. ηνλ Ηνχιην 2018, θπξίσο ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ζηηο
εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ (-24,6%), πξψησλ πιψλ ραιπβνπξγίαο (-37,2%), πιαζηηθψλ (-6,2%) θαη νρεκάησλ
(-10%).

ΔΛΙΓΑ 23

Ωο κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο βάκβαθνο θαηαγξάθεθε ε Ηλδία. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε
ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηεο
Αηγχπηνπ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, νη εμαγσγέο βάκβαθνο θαηά ην πξψην νθηάκελν ηνπ 2019 αλήιζαλ ζε 1,74
εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, έλαληη 1 εθαη. κεηξηθψλ θαληαξηψλ ην νθηάκελν 2018.

Τπ. Γεσξγίαο: αύμεζε ησλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο
ζηηαξηνύ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα απμήζεη ηηο εθηάζεηο ζηηο
νπνίεο ζα θαιιηεξγείηαη ζηηάξη θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ζε 3,5 εθαη. feddans, έλαληη 3,16 εθαη.
feddans θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (1 feddan =
4.200 ηεηξ. κέηξα). Όπσο αλαθνίλσζε εμάιινπ ν θξαηηθφο νξγαληζκφο ειέγρνπ εμαγσγψλ & εηζαγσγψλ
(GOEIC), ε πησηηθή ηάζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ ζηηαξηνχ θέηνο έρεη ειαθξχλεη θαηά 13,7% ηηο δαπάλεο ηνπ
αηγππηηαθνχ θξάηνπο γηα εηζαγσγέο ζηηαξηνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2019. πγθεθξηκέλα,
ζχκθσλα κε ηνλ GOEIC, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα αγνξά
ζηηαξηνχ θαηά ην ελλεάκελν 2019 αλήιζαλ ζε $1,04 δηζ.,
έλαληη $1,2 δηζ. ην ελλεάκελν 2018, παξά κάιηζηα ηελ
αχμεζε ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ, απφ 9,3 εθαη. ηφWorkshop ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέ- λνπο ην ελλεάκελν 2018 ζε 9,4 εθαη. ηφλνπο ην ελλεάκεζκαηα ηεο ζπκθσλίαο ζύλδεζεο
λν 2019.
ηηο 16/10, ε εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δηνξΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
γάλσζε ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηνπ Καΐξνπ εκεξίδα Ζ θπβέξλεζε αλαθνηλώλεη ηε κείσζε ησλ ηηκώλ θ/α
“workshop” κε ηε ζπκκεηνρή αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ θαη γηα ηε βηνκεραλία
επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ, εθπξνζψπσλ ηνπ ληφπηνπ επη- ηηο 3/10, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηε κείσρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη μέλσλ νκίισλ πνπ δξα- ζε ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζπγθεζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη κειψλ ηεο εδψ θξηκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε
δηπισκαηηθήο θνηλφηεηαο, κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγε- ηζηκεληνβηνκεραλία, ε κεηαιινπξγία θαη ε θεξακνπξγία,
ζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ηεο Δ.Δ. κε έπεηηα απφ επαλεηιεκκέλεο πξνο ηνχην εθθιήζεηο ησλ
ηελ Αίγππην, απφ ηελ επνρή πνπ απηή ηέζεθε ζε ηζρχ (ην εθπξνζψπσλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Ζ ηηκή δηάζεζεο
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία κεηψζε2004) έσο ζήκεξα.
εκεηψλεηαη φηη ε Δ.Δ. έρεη αλαζέζεη ζε δχν νκίινπο θε ζηα $6 αλά εθαηνκκχξην BTU (“British Thermal
ζπκβνχισλ
επηρεηξήζεσλ,
θαζψο
θαη
ζην Units”), απφ $8 πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. Αληίζηνηρα,
«Δπξσκεζνγεηαθφ Φφξνπκ Ηλζηηηνχησλ Οηθνλνκηθψλ ζηνπο θιάδνπο κεηαιινπξγίαο θαη θεξακνπξγίαο, ε ηηκή
Δπηζηεκψλ» (“FEMISE”), ηελ εθπφλεζε κειέηεο αμηνιφ- δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κεηψζεθε ζηα $5,5 απφ ηα
γεζεο γηα φιεο ηηο ζπκθσλίεο –ηνπ ηδίνπ ηχπνπ κε ηελ $7 αλά εθαηνκκχξην BTU. Ζ αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηΑίγππην- πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Δ.Δ. κε ηηο ρψξεο ηεο ηξνπή αλακέλεηαη λα ζπλέξρεηαη αλά εμάκελν, κε ζθνπφ
«κεζνγεηαθήο γεηηνλίαο» (Αιγεξία, Ηνξδαλία, Λίβαλν, ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε έγηλε
Μαξφθν θαη Σπλεζία), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρεη μεθη- δεθηή κε ζεηηθά ζρφιηα ηφζν απφ ηελ Οκνζπνλδία Αηγπλήζεη δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε νπνία ζα πηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), φζν θαη απφ ηνπο εμαγσγείο
είλαη αλνηθηή έσο ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2019. Ζ ηζηνζειί- δνκηθψλ πιηθψλ & πξντφλησλ κεηαιινπξγίαο. Δλ ηνχδα πνπ παξαπέκπεη ζηε ζρεηηθή έξεπλα βξίζθεηαη ζηε ηνηο, φπσο ζρνιίαζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο θαη νξηζκέλνη
δηεχζπλζε:
https://www.fta-evaluation.com/eu- θιαδηθνί αλαιπηέο, παξά ηελ φπνηα πξνζσξηλή αλαθνχθηζε πξνο ηελ εγρψξηα βηνκεραλία, ε κείσζε ησλ ηηκψλ
mediterranean/provide-your-input.
δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δελ αλακέλεηαη λα αζθήζεη
ηα 1,8 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα νη αηγππηηαθέο εμα- ηδηαίηεξα κεγάιε θαη καθξνρξφληα ζεηηθή επίδξαζε επί
γσγέο βάκβαθνο ηελ πεξίνδν 2018/19
ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ, νη νπνίνη
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζην ηέινο Οθησ- πάζρνπλ απφ ζπλνιηθά θαζνδηθέο ηάζεηο ησλ ηηκψλ πψβξίνπ ν αηγππηηαθφο νξγαληζκφο βάκβαθνο (Cotton Arbi- ιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά (εμαηηίαο ππεξtration & Testing General Organization), θαηά ηελ πιένλ πξνζθνξάο, θπξίσο γηα ηνπο θιάδνπο ηζηκέληνπ θαη θεπξφζθαηε εμαγσγηθή πεξίνδν γηα ην βακβάθη ξακηθψλ).
(επηέκβξηνο 2018 – επηέκβξηνο 2019), ε Αίγππηνο εμήγε ζπλνιηθά 1,8 εθαη. κεηξηθά θαληάξηα, αμίαο $222
εθαη.
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Ζ Οηθνλνκηθή Εώλε νπέδ ζθνπεύεη λα παξαδώζεη
500.000 ηεηξ. κέηξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ξσζηθήο
βηνκεραληθήο δώλεο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θ. Zaki, ε Εψλε ζθνπεχεη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα παξαδψζεη έηνηκεο, δηακνξθσκέλεο βηνκεραληθέο γαίεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 500.000 ηεηξ. κέηξσλ γηα ηελ εθεί εγθαηάζηαζε ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο. Ο θ. Zaki
δηεπθξίληζε φηη ν αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνέβιεπε
ηα έξγα δηακφξθσζεο ησλ γαηψλ λα έρνπλ νινθιεξσζεί
έσο ην Μάξηην 2020, σζηφζν ε Οηθνλνκηθή Εψλε έρεη
εληαηηθνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο παξαδψζεη σο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019.
εκεηψλεηαη φηη ε δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ Αηγχπηνπ
θαη Ρσζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ξσζηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εληφο ηεο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ππεγξάθε ην
Μάην 2018. Ζ ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε αλακέλεηαη λα
θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 5,25 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ θαη ην
ζπλνιηθφ επελδπηηθφ ηεο θφζηνο αλέξρεηαη ζε $6,9 δηζ.
Σα έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ
επελδπηηθφ ηακείν Russian Direct Investment Fund
(RDIF), θαζψο θαη απφ αηγππηηαθνχο ηξαπεδηθνχο νκίινπο. Ζ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ζα ιάβεη
ρψξα ζε ηξεηο θάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ
ην 2031, νπφηε θαη ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθεί. χκθσλα
κε επίζεκεο ξσζηθέο πεγέο, 55 ξσζηθνί επηρεηξεκαηηθνί
φκηινη έρνπλ ήδε εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα εγθαηαζηαζνχλ θαη δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ ππφ δεκηνπξγία
ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε. Όπσο αλαθέξεη ν αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ξσζηθή βηνκεραληθή δψλε πξφθεηηαη λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο βηνκεραλίεο μχινπ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη κεηαιινπξγίαο.
Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. Zaki αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν Dubai Ports (DP World), ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη
ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζην θφιπν ηνπ νπέδ, γηα ηελ
αλάπηπμε βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 40
ηεηξ. ρικ., ζηηο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνλ σο άλσ
ιηκέλα. χκθσλα κε ηνλ θ. Zaki, ζηηο ελ ιφγσ βηνκεραληθέο γαίεο ζρεδηάδεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ βηνκεραλίεο
απφ ηνπο θιάδνπο ηαηξηθψλ / θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ,
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, δνκηθψλ πιηθψλ, ππεξεζηψλ logistics, θισζηνυθαληνπξγίαο, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηξνθίκσλ, ελέξγεηαο θαη πεηξνρεκηθψλ. Όπσο
ζπκπιήξσζε ν επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
νπέδ, ε Αξρή ηεο Γηψξπγαο, ε Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ε
Dubai Ports έρνπλ ήδε θαηαιήμεη ζε νξηζηηθή ζπκθσλία
γηα ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο πξνο αλάπηπμε ησλ σο άλσ
πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna.
Σέινο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν θ. Zaki δήισζε πσο ε Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ βξίζθεηαη ζην ζηάδην
ηεο νινθιήξσζεο έξγσλ δηακφξθσζεο γαηψλ θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ, κε ζθνπφ λα είλαη έηνηκε λα παξαδψζεη ζπλνιηθέο εθηάζεηο 4 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ ζε ηδηψηεο
επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηήλ.
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Αηγππηην-ξσζηθό θόξνπκ βηνκεραληθώλ πξνκεζεπηώλ
γηα ηελ ππξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa
ηηο 8 & 9/10 δηεμήρζε ζην Κάηξν ην δεχηεξν αηγππηηνξσζηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, κε αληηθείκελν ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ληφπησλ βηνκεραληθψλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κεγάιεο κνλάδαο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Dabaa, ζηα
βνξεηνδπηηθά ηεο Αηγχπηνπ, απφ ην ξσζηθφ θξαηηθφ
φκηιν Rosatom. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ νκίινπ Rosatom, θ. Komarov, «ε ππξεληθή κνλάδα ηεο Dabaa αλακέλεηαη λα
μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ην έηνο 2026, ελψ
ζα είλαη ε αζθαιέζηεξε ππξεληθή κνλάδα ζηνλ θφζκν».
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο εμάιινπ ηνπ Αηγχπηηνπ
Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, «ην αηγππηηαθφ ππξεληθφ πξφγξακκα γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο αλακέλεηαη λα
ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε λέσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζηε
ρψξα, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, αλεβάδνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ηεο
αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο».
Απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ηνλίζηεθε φηη έρεη ήδε ιεθζεί,
απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ε άδεηα γηα ηελ ηνπνζεζία
φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε ππξεληθή κνλάδα, ελψ δηεπθξηλίζηεθε φηη ζήκεξα δηεμάγνληαη εξγαζίεο δηακφξθσζεο
ηεο πεξηνρήο θαη αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε ππξεληθή κνλάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζπγαηξηθή ηεο Rosatom,
Atomstroyexport, πξνηίζεηαη θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο
λα πξνθεξχμεη 20 δηαγσληζκνχο γηα θαηαζθεπαζηηθά
έξγα, πξνκήζεηεο πιηθψλ & εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ κεγάινπ project δεκηνπξγίαο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ζηελ Dabaa, ελψ ήδε
βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Orascom,
Hassan Allam θαη Arab Contractors. εκεηψλεηαη φηη ε
Atomstroyexport είρε πέξζη πξνθεξχμεη 30 αληίζηνηρνπο
δηαγσληζκνχο. χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ αηγππηηαθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε Rosatom εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα
δεκηνπξγήζεη βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηελ Αίγππην, ζε
θνηλνπξαμίεο κε εγρψξηνπο νκίινπο, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηε κνλάδα ηεο Dabaa.
εκεηψλεηαη φηη επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο αληηπξνζσπείαο πνπ κεηείρε ζην θφξνπκ, αιιά θαη ζηελ επξχηεξεο
εκβέιεηαο εθδήισζε “Big Industrial Week: a Gate to Africa for Russian Companies” πνπ θηινμελήζεθε επίζεο
ζην Κάηξν (8-10/10) θαη πεξηειάκβαλε αξθεηνχο κεγάινπο ξσζηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ήηαλ ν Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο & Δκπνξίνπ ηεο Ρσζίαο, θ. Manturov, ν
νπνίνο ζηηο 9/10 έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν
θ. Al Sisi, παξνπζία ησλ Τπνπξγψλ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, θαζψο θαη Δκπνξίνπ &
Βηνκεραλίαο, θ. Nassar.
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Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο επηβάιιεη
δαζκνύο ηξηεηνύο δηάξθεηαο ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθώλ
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ην
αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην αθχξσζε πξφζθαηα ηελ
–απφ ην πεξαζκέλν θαινθαίξη- απφθαζε θαηψηεξνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία «πάγσλε» ηελ επηβνιή,
απφ ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο
θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα
βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 346/2019, απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, δηα ηνπ
λένπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 907/2019, πνπ δεκνζηεχζεθε
ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ζηηο 12/10, επέβαιε νξηζηηθνχο
αληηζηαζκηζηηθνχο δαζκνχο, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, ηφζν
ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο
(reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 &
7214), φζν θαη ζηα εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ.
7207), ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Οη λένη δαζκνί, φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο 7213 & 7214, ζα μεθηλήζνπλ απφ ην
επίπεδν ηνπ 25% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν
12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία ζα κεησζνχλ
ζην 21% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην
17% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022. Σν ζρεηηθφ
δηάηαγκα πξνβιέπεη εμάιινπ ειάρηζηνπο δαζκνχο $125,
$105 θαη $85 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα.
Όζνλ αθνξά ην δαζκνινγηθφ θσδηθφ 7207, νη λένη δαζκνί ζα μεθηλήζνπλ απφ ην επίπεδν ηνπ 16% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ
ζπλερεία ζα κεησζνχλ ζην 13% γηα ηελ πεξίνδν
12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 10% γηα ηελ πεξίνδν
12/4/2021 - 11/4/2022. Σν ζρεηηθφ δηάηαγκα πξνβιέπεη
εμάιινπ ειάρηζηνπο δαζκνχο $74, $60 θαη $46 αλά ηφλν,
γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα.
χκθσλα κε πξφρεηξε ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ ηελ
εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ., ε νξηζηηθνπνίεζε
ησλ δαζκψλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ηειεζίδηθε, ελψ αθνξά θαη ηα επξσπατθά πξντφληα, αθνχ ε πκθσλία χλδεζεο επηηξέπεη, θαη’ αξρήλ,
ηελ πηνζέηεζε αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ.
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεκνζηεύεη λέν δηαδηθηπαθό
ράξηε βηνκεραληθώλ γαηώλ
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έδσζε
ζηε δεκνζηφηεηα λέν δηαδηθηπαθφ ράξηε βηνκεραληθψλ
γαηψλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο αμηνπνίεζε, ζην πιαίζην
ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηεί ε αξκφδηα Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA).
πγθεθξηκέλα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνζθέξεη πξνο
αλάπηπμε 2.050 βηνκεραληθά νηθφπεδα, δηεζπαξκέλα ζε
13 δψλεο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ
IDA, νη πξνζθεξφκελεο βηνκεραληθέο εθηάζεηο παξέρνπλ
1.510 επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε δηαθνξεηηθνχο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαγσγήο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ & ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ρεκηθψλ,
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θισζηνυθαληνπξγηθψλ, κεηαιινπξγηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ
θαη εμνξχμεσλ. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα
εγγξαθή έρεη θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ζηηο 29 Ννεκβξίνπ.
Αύμεζε ηνπ πξντόληνο ηεο κεηαπνίεζεο θαηά 21,6%
ην 4ν ηξίκελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην πξντφλ
ηνπ εγρψξηνπ κε πεηξειατθνχ βηνκεραληθνχ ηνκέα θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 21,6% ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, αλεξρφκελν ζε EGP188,8
δηζ., έλαληη EGP155,3 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν
ηνπ 2018. Καηά ηελ CAPMAS, ε βηνκεραλία παξαγσγήο
άλζξαθα θνθ παξήγε ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ βηνκεραληθνχ πξντφληνο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2018, αθνινπζνχκελε απφ ηηο βηνκεραλίεο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ (21,2%)
θαη παξαγσγήο ηξνθίκσλ (19,2%).
χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ θξαηηθνχ
νξγαληζκνχ ειέγρνπ εμαγσγψλ & εηζαγσγψλ (GOEIC),
ην αηγππηηαθφ κε πεηξειατθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε ειαθξά ην ελλεάκελν ηνπ 2019, πέθηνληαο ζηα $32,19
δηζ., έλαληη $33,86 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018.
Καηά ηνλ GOEIC, νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ ζε $19,2 δηζ. ην ελλεάκελν 2019, απμεκέλεο θαηά 3% έλαληη ηνπ ελλεάκελνπ 2018, κε θπξηφηεξεο
επηκέξνπο απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ (+10%), κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ & ζπζθεπψλ
(+9%), ελδπκάησλ (+7%) θαη ηαηξηθψλ εθνδίσλ (+3%).
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Ζ Αίγππηνο & ε Πνξηνγαιία ζπδεηνύλ ζπλεξγαζία
ζηε δηαρείξηζε ιηκέλσλ
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
(ΜΔΝΑ), ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Οθησβξίνπ ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο
νπέδ, θ. Zaki, ζπλαληήζεθε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ πνξηνγαιηθνχ ιηκέλα Sines
(ζηελ πεξηθέξεηα Setubal), θ. Costa, αλαθνξηθά κε ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη
εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο νπέδ, νη δχν πιεπξέο
ζπδήηεζαλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο θνξηίσλ θαη αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο.
Οη αηγππηηαθνί ζηδεξόδξνκνη ππνγξάθνπλ ζπκθσλία
κε ηνπο γεξκαληθνύο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηελ
πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir ζην Βεξνιίλν, ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ (ENR) θαη ηεο –επίζεο θξαηηθήο- εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο γεξκαληθνχο ζηδεξνδξφκνπο (Deutsche
Bahn), κε αληηθείκελν ηελ παξνρή απφ ηε δεχηεξε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηειερψλ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηφζν ζε ηερληθφ, φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. Κεληξηθφ ζθνπφ ηε ζπκθσλίαο απνηειεί ε πεξαηηέξσ
αλάπηπμε θαη κεηαξξχζκηζε ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξν-
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δξφκσλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα θαη απνηε- Δγθαίληα θεληξηθνύ λένπ ζηαζκνύ ηεο 3εο γξακκήο
ιεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ην ηνπ κεηξό Καΐξνπ ζηελ Ζιηνύπνιε
ηηο 20/10, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Waεπίπεδν αζθάιεηάο ηνπο.
zir εγθαηλίαζε επίζεκα ην λέν κεγάιν θεληξηθφ ζηαζκφ
Δθθίλεζε εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο γξακκήο ηεο Ζιηνχπνιεο, επηθάλεηαο 10.000 ηεηξ. κέηξσλ, ν νειαθξνύ ζηδεξνδξόκνπ
πνίνο θαηαζθεπάζηεθε ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο θάζεο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα αλάπηπμεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ θαη, ζχκθσΟθησβξίνπ, ν κεγάινο αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο λα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ, είλαη ν κεφκηινο Hassan Allam, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θαηα- γαιχηεξνο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β.
ζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, έρεη μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο θαηα- Αθξηθήο. Ζ ηέηαξηε θάζε αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο γξακκήο
ζθεπήο ηεο ζρεδηαδφκελεο γξακκήο ειαθξνχ ειεθηξηθνχ ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, πνπ εθηειείηαη απφ ηνπο κεγάινπο
πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο Orascom Conζπλδέεη ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ Al Salam struction θαη Arab Contractors, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαθαη 10th of Ramadan City κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχ- ζθεπή 5 ππφγεησλ ζηαζκψλ θαη ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο Ζνπζα. Ζ λέα γξακκή ζα πεξηιακβάλεη 11 ζηαζκνχο θαη ιηνχπνιεο, Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ θαη Salam
ζα δηαηξέρεη απφζηαζε 67,8 ρηιηνκέηξσλ, εμππεξεηψ- City. Ζ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο γξακκήο
ληαο πεξίπνπ 350 ρηι. επηβάηεο εκεξεζίσο, ελψ ηα έξγα 3 ηνπ κεηξφ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ην έηνο 2022, κε
θαηαζθεπήο θαη ηειεηνπνίεζήο ηεο ζα δηαξθέζνπλ πεξίν- ηελ εκεξήζηα κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα ηεο γξακκήο λα
δν δηεηίαο. εκεηψλεηαη φηη, φπσο είρε αλαθέξεη ν νηθν- απμάλεηαη ηφηε ζε 3 εθαη. επηβάηεο. Θπκίδνπκε φηη ηνλ
λνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, θηλεδηθνί εκπιε- πεξαζκέλν Ηνχλην, πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη αγψλεο ηνπ Κπθφκελνη θνξείο ππέγξαςαλ πξφζθαηα ζπκβάζεηο ζπλνιη- πέιινπ Δζλψλ Αθξηθήο (AFCON) πνπ έιαβαλ ρψξα
θήο αμίαο $571 εθαη. κε επηά αηγππηηαθέο θαηαζθεπαζηη- ζηελ Αίγππην, είραλ εγθαηληαζηεί επίζεκα ηξεηο άιινη
θέο εηαηξείεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ηνπ εια- λένη ζηαζκνί κεηξφ ζηελ Ζιηνχπνιε, επίζεο ζην πιαίζην
θξνχ ειεθηξηθνχ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ. ηηο αξ- ηεο ηέηαξηεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ
ρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε αηγππηηαθή Δζληθή Αξρή ε- Καΐξνπ. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο λένη ζηαζκνί βξίζθνληαη
ξάγγσλ (ΝΑΣ) είρε ππνγξάςεη κε ηελ θξαηηθή Exim ζηηο ηνπνζεζίεο Haroun El-Rashid, Al-Shams Club θαη
Bank of China ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή ρακειφηνθεο Alf Maskan.
δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,2 δηζ. κε
ΣΟΤΡΗΜΟ
ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ
ηα $12,6 δηζ. ηα έζνδα από ηνλ ηνπξηζκό ην νηθνλνέξγνπ.
κηθό έηνο 2018/19
Σνλ Ηαλνπάξην 2020 ζα επηιεγεί ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πνιχ πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ζην πιαίζην ηεο
ρεξζαίνπ ιηκέλα
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ δεκνζίεπζεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ηα έζνδα απφ ην
Σχπνπ, ηνλ πξνζερή Ηαλνπάξην αλακέλεηαη λα επηιεγεί ηνπξηζκφ ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19
απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηα- αλήιζαλ ζε $12,6 δηζ., έλαληη $9,8 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ
ζθεπήο ηνπ ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισλεηα- έηνπο 2017/18, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά πεξίπνπ $2,8
θνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ logistics) ζηελ δηζ., ή θαηά πνζνζηφ 28,2%.
πεξηνρή 6th of October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ
Καΐξνπ. Θπκίδνπκε φηη ν ελ ιφγσ ρεξζαίνο ιηκέλαο πξφ- Αηγππηηαθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ ηνπξηζηηθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 100 feddans (πεξίπνπ θνύ θιάδνπ ζην Νηνπκπάη
420.000 ηεηξ. κέηξα), ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Οθησβξίηνπ εθηηκάηαη ζε $110 εθαη. θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία νπ, ν θξαηηθφο νξγαληζκφο πξνψζεζεο ηνπξηζκνχ ηνπ
ελφο ζεκαληηθνχ δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ θαη θέληξνπ Νηνπκπάη θηινμέλεζε αηγππηηαθή αληηπξνζσπεία ζηειεlogistics, πνπ ζα δηαζπλδέεηαη κε ζεκαληηθνχο αηγππηηα- ρψλ 26 κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ νκίισλ, ππφ ην Δκπνξηθφ
θνχο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο, θαη θπξίσο ην ιηκέλα ηεο Αιε- Δπηκειεηήξην Αιεμάλδξεηαο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ
μάλδξεηαο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο -πνπ ζα έρεη ηε ζπλεξγαζηψλ ησλ δχν πιεπξψλ ζην θιάδν ηνπ ηνπξηκνξθή ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ)- ζκνχ. Όπσο θάλεθε απφ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε
ζα είλαη ηξηαθνληαεηήο. χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα επίζθεςε ηεο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο ζην εκηξάην
δεκνζηεχκαηα, αλαθέξνληαη σο δηαγσληδφκελεο δχν θνη- ηνπ Νηνπκπάη είρε σο ζηφρν θπξίσο ηελ πεξαηηέξσ αχμελνπξαμίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξεί- ζε ησλ ξνψλ Αηγππηίσλ ηνπξηζηψλ πξνο ην εκηξάην.
εο θαη νκίινπο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη logistics, θαη πην Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν αξηζκφο Αηγπζπγθεθξηκέλα αθ’ ελφο ε θνηλνπξαμία Hassan Allam πηίσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην Νηνπκπάη έρεη
(Αίγππηνο), Concorde Logistics India (Ηλδία) θαη PSA απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θζάλνληαο ηα
(Μαιαηζία) θαη αθ’ εηέξνπ ε θνηλνπξαμία Elsewedy 169 ρηι. άηνκα ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 θαη ηα 184 ρηι.
Electric (Αίγππηνο), DB Schenker Egypt (Γεξκαλία) θαη άηνκα ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019, θαζηζηψληαο
ηελ Αίγππην 13ε ζεκαληηθφηεξε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπξη3A International (Αίγππηνο).
ζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην ελ ιφγσ εκηξάην.

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

2019

Δπαλέλαξμε πηήζεσλ charter από Γαιιία, νπεδία,
πξνο Sharm El Sheikh
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη απ’
επζείαο πηήζεηο charter απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο νπεδίαο, ηνθρφικε, θαζψο θαη ηε Γαιιία, πξνο ην αηγππηηαθφ
ζέξεηξν ηνπ Sharm El Sheikh ζην λφηην ηλά, μαλαμεθηλνχλ έπεηηα απφ δηάζηεκα άλσ ησλ 8 εηψλ πνπ απηέο
είραλ δηαθνπεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απ’ επζείαο πηήζεηο
απφ ηε ηνθρφικε μεθίλεζαλ ήδε ζηηο 10/10, ελψ εθείλεο
απφ ηε Γαιιία αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ ακέζσο πξνζερνχο δηαζηήκαηνο.
Αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο γηα αύμεζε ηνπ κέζνπ
επηπέδνπ εζόδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηελ Αίγππην ην 2019
ε δεκνζηεπζείζεο -ην επηέκβξην- αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο Μ. Αλαηνιήο
θαη Β. Αθξηθήο θαηά ην έηνο 2019, ν φκηινο Colliers International επηζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα ην Κάηξν, ην
Sharm El Sheikh, ε Hurghada, θαη ε Αιεμάλδξεηα, αλακέλεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα εκθαλίζνπλ
άλνδν ηνπ δείθηε κέζσλ εζφδσλ αλά δηαζέζηκν δσκάηην
(RevPAR) θαηά 10%, 35%, 24% θαη 25% αληίζηνηρα, ζε
ζχγθξηζε κε ην 2018. χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο εθηηκήζεηο ηεο Colliers, γηα ην έηνο 2019 ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ην 80% γηα
ην Κάηξν, ην 62% γηα ην Sharm El Sheikh, ην 67% γηα ηε
Hurghada θαη ην 83% γηα ηελ Αιεμάλδξεηα.
Δπαλέλαξμε βξεηαληθώλ πηήζεσλ πξνο ην αηγππηηαθό
ζέξεηξν Sharm El Sheikh
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ν Βξεηαλφο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ.
Geoffrey Adams, αλαθνίλσζε ηελ –έπεηηα απφ πεξίνδν
ηεηξαεηίαο- αλαζηνιή ηεο απαγφξεπζεο εθηέιεζεο επηβαηηθψλ πηήζεσλ πξνο ην αηγππηηαθφ ζέξεηξν Sharm El
Sheikh ζηα λφηηα ηεο Υεξζνλήζνπ ηλά. εκεηψλεηαη φηη
ε απαγφξεπζε βξεηαληθψλ πηήζεσλ charter πξνο ην
Sharm El Sheikh είρε επηβιεζεί απφ ην ηέινο ηνπ 2015,
ζε ζπλέρεηα ηεο ζπληξηβήο ξσζηθήο πηήζεο charter ζην
ηλά, πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζην ηέινο Οθησβξίνπ εθείλνπ
ηνπ έηνπο θαη είρε απνδνζεί ζε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. Ζ
αλαθνίλσζε έγηλε απφ ην Βξεηαλφ Πξέζβε ζην πιαίζην
ζπδήηεζεο πνπ δηνξγάλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
Σνπξηζκνχ. Ο θ. Adams ζπκπιήξσζε φηη ε επαλέλαξμε
ησλ βξεηαληθψλ πηήζεσλ πξνο Sharm El Sheikh έξρεηαη
ζε ζπλέρεηα ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Βξεηαλψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο αεξνκεηαθνξψλ θαη ησλ αηγππηηαθψλ Αξρψλ, θαζψο επίζεο φηη ε
βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα ζπλεξγαζηεί ηψξα κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ
ζε πηήζεηο πξνο ην Sharm El Sheikh, κε ζθνπφ ηελ θαηά
ην δπλαηφλ ηαρχηεξε επαλέλαξμε ησλ πηήζεσλ, πνπ ζα
απμήζεη ην ξεχκα Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ην βξεηαληθφ ΤΠΔΞ πξνέβε αληίζηνηρα ζε αλαζεψξεζε ηεο ηαμηδησηηθήο ηνπ νδεγίαο γηα
ηελ Αίγππην, κελ απνηξέπνληαο πιένλ ηνπο Βξεηαλνχο
ηνπξίζηεο λα πεηνχλ πξνο θαη απφ ηνλ σο άλσ δεκνθηιή
αηγππηηαθφ πξννξηζκφ. Απφιπηε ηθαλνπνίεζε εμέθξαζε,
σο ήηαλ αλακελφκελν, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ,
θα Al Mashat. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αηγππηηα-

ΔΛΙΓΑ 27

θνχ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, βαζηζκέλα ζε ζρεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, νη
πξψηεο βξεηαληθέο πηήζεηο απφ ην Λνλδίλν πξνο ην
Sharm El Sheikh αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ πξνζερή
Γεθέκβξην.
εκαληηθή άλνδνο ηνπ ηαπσληθνύ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο ηελ Αίγππην
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζην ηέινο
Οθησβξίνπ κε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηνπ
ηαπσληθνχ ηαμηδησηηθνχ νκίινπ Nippon Travel Agency
θαη αληηπξνέδξνπ ηεο νκνζπνλδίαο Ηαπψλσλ ηνπξηζηηθψλ
πξαθηφξσλ (JATA) θ. Horisaka, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
θαηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ – Οθησβξίνπ 2019 εθηειέζηεθαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 900 πηήζεηο απφ ηελ Ηαπσλία
πξνο ηελ Αίγππην, ελψ ππάξρεη απμαλφκελε δήηεζε απφ
Ηάπσλεο ηνπξίζηεο λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα. Οη σο άλσ
δειψζεηο ηνπ θ. Horisaka έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ θα
Al Mashat, ζην πεξηζψξην ηεο αηγππηηαθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε Tourism Expo
Japan 2019 πνπ έιαβε ρψξα ζην δηάζηεκα 24-27 Οθησβξίνπ ζηελ Οζάθα. χκθσλα κε ηελ θα Al Mashat, ν
αξηζκφο ησλ Ηαπψλσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ
Αίγππην απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην επηέκβξην 2019 απμήζεθε θαηά 38,2% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ
2018.
ΟΤΓΑΝ
Πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδύζεσλ ζηνλ
θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ
ην ηέινο επηεκβξίνπ, ε λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε θάζε επελδπηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ εγρψξην θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Όπσο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν Τπνπξγφο Δλέξγεηαο & Οξπθηψλ θ. Adel
Ali Ibrahim, «θαισζνξίδνπκε νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα
επελδχζεη ζην νπδάλ ζε έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
θνηηαζκάησλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη
θπζηθνχ αεξίνπ». Ο νπδαλφο Τπνπξγφο δεζκεχζεθε
εμάιινπ φηη ε θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα βειηηψζεη ην επελδπηηθφ θιίκα θαη λα απαιείςεη ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ, ψζηε λα πξνζειθχζεη
μέλνπο επελδπηέο. Οη σο άλσ δειψζεηο έγηλαλ θαηά ηε
ζπλάληεζε πνπ είρε ν θ. Ibrahim κε αληηπξνζσπεία ηνπ
εκηξαηηλνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Dragon Oil, ζηελ πξσηεχνπζα Υαξηνχκ. Ζ ζνπδαληθή θπβέξλεζε επηδηψθεη λα
απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο ρψξαο ζε πεηξέιαην απφ ην
ηξέρνλ ρακειφ επίπεδν ησλ 120 ρηι. βαξειηψλ εκεξεζίσο, δεδνκέλνπ φηη, απφ ηελ απφζρηζε ηνπ πεηξειαηνπαξαγσγνχ Ννηίνπ νπδάλ πνπ έιαβε ρψξα ην 2011, ην
νπδάλ έρεη απνιέζεη πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο πξφηεξεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ.
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Δλδπλάκσζε νηθνλνκηθώλ δεζκώλ & ζπλεξγαζηώλ
νπδάλ-Γαιιίαο
Καηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ θ. Hamdok ζηε Γαιιία –ε νπνία ππήξμε ε πξψηε ρψξα πνπ ππνδέρζεθε ηε
λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε- ν λένο νπδαλφο Π/Θ, πέξαλ
ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε κε ην Γάιιν Πξφεδξν θ. Macron, ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο &
Οηθνλνκηθψλ θ. Le Maire, παξνπζία θαη ηνπ νπδαλνχ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ & Πξνγξακκαηηζκνχ θ. AlBadawi. ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλάληεζεο, ν θ. AlBadawi δήισζε ζρεηηθά φηη ζπδεηήζεθαλ ηα πξναπαηηνχκελα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην νπδάλ, θαζψο θαη λα πξνρσξήζνπλ νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζεί ε λέα θπβέξλεζε, φπσο
επίζεο λα επηηεπρζεί ε επαλελζσκάησζε ηεο ρψξαο ζην
δηεζλέο πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα.
Δπίζεο, ζπδεηήζεθε ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Γαιιία ζηελ επίζπεπζε ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ
ηνλ θαηάινγν ρσξψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία,
θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ νπδάλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξσηνβνπιίαο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο & Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα ηηο ππεξρξεσκέλεο θησρέο ρψξεο (HIPC), δεδνκέλνπ φηη ε Γαιιία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πηζησηέο ηνπ νπδάλ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Λέζρεο ησλ Παξηζίσλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Al-Badawi, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξένπο ηνπ νπδάλ ζπλίζηαηαη ζε ηφθνπο, θαζψο θαη πξνζαπμήζεηο έλεθα κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δφζεσλ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο
πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ην χςνο
ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηνπ νπδάλ αλεξρφηαλ ην Γεθέκβξην 2017 ζε $47,1 δηζ.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηηο πξψηεο
εκέξεο ηνπ Οθησβξίνπ αθίρζε ζην Υαξηνχκ αληηπξνζσπεία ηνπ ΓΝΣ, κε ζθνπφ λα δηεμάγεη ζπδεηήζεηο κε ηε
λέα θπβέξλεζε επί ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο.
WB: «καθξύο ν δξόκνο γηα ειάθξπλζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο ηνπ νπδάλ»
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο
δηεπζχληξηαο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην νπδάλ,
θαο Turk, πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην νηθνλνκηθνχ / επελδπηηθνχ ζπλεδξίνπ πνπ έιαβε ρψξα ζην Υαξηνχκ ζηηο 3/10
παξνπζία ηνπ Π/Θ θ. Hamdok θαη πςειψλ αμησκαηνχρσλ ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, «πξνηνχ θαηαζηεί επηιέμηκε γηα έληαμε ζε πξφγξακκα ειάθξπλζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο, ε ρψξα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη
εθπιεξψζεη νξηζκέλα θξηηήξηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πνπ
ρξήδνπλ άκεζεο επίιπζεο, θαζψο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο».
Καηά ηελ θα Turk, «πξνηνχ παξάζρνπλ ειάθξπλζε ηνπ
ρξένπο θαη πξφζβαζε ζε δηεζλείο πεγέο θεθαιαίσλ, νη
δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα πεηζζνχλ φηη ην νπδάλ δελ πξφθεηηαη λα ππεξρξεσζεί εθ
λένπ θαη φηη ε ζνπδαληθή νηθνλνκία επξίζθεηαη ζε πξνζδηνξηζκέλν κνλνπάηη βηψζηκσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηαδηαθήο απνπιεξσκήο παιαηφηεξσλ δηεζλψλ ηεο ππνρξεψζεσλ».
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Πξνο αλαδηαπξαγκάηεπζε εθθξεκήο πεηξειατθή νθεηιή ηνπ Ννηίνπ νπδάλ
Όπσο αλέθεξε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ αλαθνίλσζε φηη επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ θπβέξλεζε
ηνπ νπδάλ ην δηαθαλνληζκφ εθθξεκνχο απφ πιεπξά ηεο
νθεηιήο ηεο ηάμεσο ησλ $600 εθαη. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε θπβέξλεζε ηνπ
Ννηίνπ νπδάλ, ε νπνία ππέγξαςε ην έηνο 2012 ζπκθσλία κε ην νπδάλ γηα θαηαβνιή πνζψλ ζπλνιηθνχ χςνπο
$3 δηζ. γηα ηελ απφζρηζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ απφ ην νπδάλ ην 2011, σο απνδεκίσζε γηα ην γεγνλφο φηη δηα ηεο
απφζρηζεο απνζηεξνχζε ην νπδάλ απφ ην 70% ησλ πεηξειατθψλ ηνπ απνζεκάησλ –ηα νπνία βξίζθνληαη ζην
Νφηην νπδάλ- βιέπνληαο φηη δελ ζα κπνξέζεη λα απνπιεξψζεη ηελ ππνιεηπφκελε νθεηιή –χςνπο $600 εθαη.έσο ην Γεθέκβξην 2019, πνπ απνηειεί ηελ θαηαιεθηηθή
πξνζεζκία κε βάζε ηε ζπκθσλία, πξνζπαζεί λα βξεη ελαιιαθηηθή ζπκβηβαζηηθή ιχζε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ
νπδάλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεηξειαίνπ ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, θ. Chuang, ε θπβέξλεζε
ηεο ρψξαο ηνπ έρεη κέρξη ηψξα απνπιεξψζεη πεηξειατθέο
απνδεκίσζεηο χςνπο $2,4 δηζ. ζηε βφξεηα γείηνλά ηεο.
χκθσλα κε ηνλ θ. Chuang, νη επίζεκεο ζπλνκηιίεο γηα
ηελ επηκήθπλζε ηεο ζπκθσλίαο πεηξειατθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ην νπδάλ πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ έσο ην
ηέινο Οθησβξίνπ. Ο Ννηηνζνπδαλφο Τπνπξγφο δηεπθξίληζε επίζεο φηη κέρξη ηψξα, ε θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ απνδεκηψζεσλ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο έθπησζεο χςνπο
$15 αλά βαξέιη λνηηνζνπδαληθνχ πεηξειαίνπ πνπ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο ζε δηπιηζηήξηα ηνπ νπδάλ.
Σν ήκηζπ ηεο βνήζεηαο από . Αξαβία & ΖΑΔ έρεη
ιάβεη ην νπδάλ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ νπδαλνχ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi, ε ρψξα έρεη κέρξη ζηηγκήο ιάβεη ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο βνήζεηαο πνπ ηεο είραλ ππνζρεζεί ε . Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ ηνλ πεξαζκέλν
Απξίιην, ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ. Καηά ηνλ θ. AlBadawi, νη θπβεξλήζεηο ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ ΖΑΔ
έρνπλ κέρξη ηψξα εκβάζεη θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο
$500 εθαη. ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ νπδάλ, ελψ
έρνπλ
επίζεο
παξαδψζεη
βνήζεηα ζε
είδνο
(πεηξειαηνεηδή, ζηηάξη θαη αγξνηηθά εθφδηα) ζπλνιηθήο
αμίαο $1 δηζ. χκθσλα κε ην νπδαλφ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζε πξφζθαηεο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν ίδηνο κε
ηνπο πξεζβεπηέο ησλ δχν αλσηέξσ ρσξψλ, ζπκθσλήζεθε
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ρνξεγηψλ
βνήζεηαο κε βάζε ηηο δεζκεχζεηο απηψλ, ην αξγφηεξν έσο
ην ηέινο ηνπ 2020.
Άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ζην νπδάλ ην επηέκβξην
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ην επηέκβξην
ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε ειαθξά αχμεζε ζην επίπεδν
ηνπ 53,35%, έλαληη 53,13% ηνλ Αχγνπζην θαη 52,59%
ηνλ Ηνχιην. Καηά ηα ζηνηρεία, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζε
αζηηθέο πεξηνρέο ην επηέκβξην αλήιζε ζε 51,3%, έλαληη
50,39% ηνλ Αχγνπζην. Δπίζεο, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην παξέκεηλε πεξίπνπ ζηαζεξή,
ζηηο 70 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) θαη ζηηο 72
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ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή πψιεζεο), αληίζηνηρα. Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα επηζήκαλαλ πσο ππάξρεη γεληθφηεξε
απξνζπκία γηα ηελ πψιεζε ζπλαιιάγκαηνο απφ ηδηψηεο,
δεδνκέλνπ φηη απηνί αλακέλνπλ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο εληφο ηεο ακέζσο πξνζερνχο πεξηφδνπ.
πκθσλία νπδάλ κε Αηζηνπία γηα θαηαζθεπή πεηξειαηαγσγνύ
Όπσο αλέθεξε ν ζνπδαληθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο
11/10, νη Τπνπξγνί Δλέξγεηαο ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηζηνπίαο, θ.θ. Ibrahim θαη Bekele, αληίζηνηρα, πνπ ζπλαληήζεθαλ ζην πιαίζην επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ λένπ νπδαλνχ Π/Θ θ. Hamdok ζηελ Αληίο Ακπέκπα, ζπκθψλεζαλ
ζηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία πεηξειαηαγσγνχ πνπ ζα
ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο. χκθσλα δε κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (SUNA), νη θπβεξλήζεηο ησλ
δχν ρσξψλ πξφθεηηαη λα πξνζθαιέζνπλ ην Νφηην νπδάλ
λα ζπκκεηάζρεη ζε έξγν δηαζχλδεζεο ηνπ αγσγνχ κε ηα
δηθά ηνπ, πινχζηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα, «πξνο ην
ζπκθέξνλ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο». Καηά ηνλ θ.
Ibrahim, ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Αηζίνπα
Τπνπξγφ ζπδεηήζεθε επίζεο ε πξννπηηθή επέθηαζεο ηεο
δπλακηθφηεηαο ηνπ ιηκέλα ηνπ Port Sudan, κε ζηφρν ηελ
ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πινίσλ
θαη ηάλθεξ.
Σν ΓΝΣ δηαηεξεί ηηο αξλεηηθέο ηνπ πξνβιέςεηο γηα
ηελ νηθνλνκία ηνπ νπδάλ
ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κε
ηίηιν “World Economic Outlook”, ε νπνία δεκνζηεχηεθε
ζηηο 15/10, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) δηαηήξεζε ηηο αξλεηηθέο ηνπο πξνβιέςεηο γηα ζπξξίθλσζε ηεο
ζνπδαληθήο νηθνλνκίαο, ηφζν θέηνο, φζν θαη ηνπ ρξφλνπ.
πγθεθξηκέλα, ζηελ έθζεζή ηνπ ην ΓΝΣ αλαθέξεη φηη
έπεηηα απφ ηε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ην 2018 θαηά
2,2%, ε ζνπδαληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ θαηά 2,6% θέηνο θαη θαηά 1,4% ην 2020.
Σν ΓΝΣ αλακέλεη φηη ν πιεζσξηζκφο θέηνο ζα κεησζεί
έλαληη ηνπ 2018, ζε 50,4% (έλαληη 63,3% πέξζη), σζηφζν
ηνπ ρξφλνπ εθηηκάηαη φηη απηφο ζα εθηηλαρζεί θαη πάιη
ζην 62,1%. Καηά ην ΓΝΣ, ε πηψζε ηεο θπβέξλεζεο AlBashir κπνξεί λα απνδνζεί θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
ζηε ζνβαξή επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
νπδάλ, ε νπνία ζεκαδεχηεθε απφ ειιείςεηο ζε ηξφθηκα
θαη θαχζηκα, αιιά θαη κεηξεηψλ ζηηο ηξάπεδεο. χκθσλα
κε ην ΓΝΣ, ε λέα θπβέξλεζε ηεο ρψξαο έρεη αλαγγείιεη
ζρέδην νηθνλνκηθήο δηάζσζεο ηεο ρψξαο, δηάξθεηαο 9
κελψλ, κε ζηφρν ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ
ζε βαζηθά αγαζά, ηελ θάκςε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηε
δηαηήξεζε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ηνπ ςσκηνχ θαη
ησλ θαπζίκσλ, ζε κεζνπξφζεζκε βάζε. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ηεο ρψξαο, ν κε εηζέηη απνραξαθηεξηζκφο
ηνπ νπδάλ σο ρψξαο πνπ ππνζάιπεη ηελ ηξνκνθξαηία
απφ ηηο ΖΠΑ, δελ επηηξέπεη πξνο ην παξφλ ηελ εθηακίεπζε νηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηελ Οπάζηγθηνλ, νχηε ειάθξπλζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο, αιιά νχηε θαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ
Παγθφζκηα Σξάπεδα.
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Γέζκεπζε ρσξώλ – δσξεηώλ γηα ζηήξημε ηεο ζνπδαληθήο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ζνπδαληθέο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ζην
ηέινο Οθησβξίνπ νκάδα ρσξψλ-δσξεηψλ πνπ ζηεξίδνπλ
ηε δηαδηθαζία πνιηηηθήο κεηάβαζεο ηνπ νπδάλ θαη ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, ζπκθψλεζαλ –ζε
ζπλέρεηα ζρεηηθήο ζπλάληεζεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ζην πεξηζψξην ηεο εηήζηαο ζπλφδνπ ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο ζηελ Οπάζηγθηνλ- λα ζπζηήζνπλ θαηαπηζηεπκαηηθφ ηακείν κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ε λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά ζνπδαληθά δεκνζηεχκαηα, νη ΖΠΑ παξάιιεια πξνηίζεληαη λα μεθηλήζνπλ ζπλνκηιίεο κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ην νπδάλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηξνκνθξαηία. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζηελ νκάδα ρσξψλ-δσξεηψλ ηνπ νπδάλ (πξσηνβνπιία ηεο
νπνίαο εγνχληαη νη ΖΠΑ) πεξηιακβάλνληαη ε Αίγππηνο,
ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε . Αξαβία, ε Ννξβεγία, ην Καηάξ, ηα ΖΑΔ, ε Βξεηαλία, ε Δ.Δ., θαζψο θαη νη Ηηαιία,
Φηλιαλδία θαη νπεδία σο παξαηεξεηέο, αιιά θαη αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί (Ζλσκέλα Έζλε, Αθξηθαληθή
Έλσζε) θαη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Παγθφζκηα Σξάπεδα, Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο).
Πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο
ην ηέινο Οθησβξίνπ, ε ζνπδαληθή ιίξα ππνηηκήζεθε
πεξαηηέξσ έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, πέθηνληαο ζηηο 76 ιίξεο
αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) έλαληη 75 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηα κέζα Οθησβξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε επίζεκε
ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο ζηηο 45
ιίξεο αλά δνιιάξην. Δγρψξηνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο απνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ πηψζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ αθ’ ελφο ζηελ έιιεηςε βειηίσζεο
ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ πηψζε ησλ εμαγσγψλ.
Ζ Δ.Δ. δεζκεύεη θνλδύιηα €466 εθαη. γηα βνήζεηα
πξνο ην νπδάλ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ ζνπδαληθνχ ΤΠΔΞ, ε Δ.Δ. έρεη
δεζκεχζεη θνλδχιηα χςνπο €466 εθαη. γηα ηελ παξνρή
νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ην νπδάλ. ην ηέινο Οθησβξίνπ, πςειφβαζκν θιηκάθην ηεο
Δπξ. Δπηηξνπήο επηζθέθζεθε γηα δχν εκέξεο ηε ζνπδαληθή πξσηεχνπζα, Υαξηνχκ, γηα ζπλνκηιίεο κε νπδαλνχο
αμησκαηνχρνπο. χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο
Γηπι. Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. ζην Υαξηνχκ, «ζθνπφο
ηεο επίζθεςεο ήηαλ ε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηε λέα
θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ηεο ρψξαο».
Ζ ίδηα πεγή επηβεβαίσζε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. αλακέλεηαη λα παξάζρνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο €200
εθαη. ζε πξψηε θάζε, ελψ ζε δεχηεξε θάζε ζα παξάζρνπλ αθφκε €141 εθαη., θαζψο θαη €125 εθαη. αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο.
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Event:
Duration:

Ceramica Exhibition
14-17/11/2019

Tel., fax:

+(202) 2082-2137 – 2082-2108, 2082-2109
Mobile: +(20) 100-3648329, fax: +(202) 2082-2137

Website, e-mail:

http://ceramicamarket.com, info@ceramicamarket.com,
info@greenlandexpo.net

Organizer:

Green Land for Organizing Exhibitions & Conventions

Event:

Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
1, 2, 3)
Cairo ICT 2019

Duration:

1-4/12/2019

Tel.:

Organizer :

+(202 ) 2691-0792-96
https://cairoict.com, cairoict@cairoict.com, inquiries@cairoict.com
Trade Fairs International

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Event:
Duration:

Cairo Wood Show
5-8/12/2019

Tel.:

+(20) 114-5022333

Organizer:

Strategic Group
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
4, 5)
Pacprocess Middle East Africa 2019, Processing &
Packaging
9-11/12/2019
+(202) 2537-8949, 2524-5187/88, +(20) 100 1073013,
+(961) 5 959 111 Ext. 118, fax: +(202) 2524-5199 (Mrs.
Margrete Jibril, Mr. Tamer Safwat, Local inquiries)
+(961) 5 955 361 (Mr. Ghassan Nawfal, International inquiries)
http://pacprocess-mea.com, info@pacprocess-mea.com,
localsales@pacprocess-mea.com

Location:

Website, e-mail:

Location:
Event:
Duration:
Tel., fax:

Website, e-mail:
Organizer:

IFP Group / Konzept Egypt / Messe Dusseldorf

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Event:

Food Africa 2019 Exhibition

Duration:

Organizer:
Location:

9-11/12/2019
+(202) 2524-5187/88, +(9615)-959111, ext. 118, fax: +
(202) 2524-5199
http://www.foodafrica-expo.com, dalia.kabeel@konzeptegypt.com, ghassan.nawfal@ifpexpo.com
IFP Egypt Co., Konzept Exhibitions & Event Management
New Egypt International Exhibition Center

Event:

Automech Formula 2019

Duration:

17-21/12/2019

Tel.:

+(202) 2322-6969

Tel., fax:
Website, e-mail:

Website, e-mail:
Organizer:
Location:

https://www.automech-formula.com/en/home.html, info@automech-formula.com, yassmina.yasser@informa.com,
info.egypt@informa.com
Informa Co.
New Egypt International Exhibition Center

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

2019

υναλλαγματική ισοτιμία
Φρηματιστήριο Αιγύπτου

ΔΛΙΓΑ 31

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΪΡΟΤ
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

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

