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Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,42 δηζ. ηνλ Αχγνπζην 2018
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο Απ9
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Διαθξά άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 14,24% ηνλ Αχγνπζην 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Αχγνπζην 2018 ειαθξά άλνδν έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ,
φηαλ ν πιεζσξηζκφο είρε παξνπζηάζεη κηθξή απνθιηκάθσζε ζην επίπεδν ηνπ 13,51%.
πγθεθξηκέλα, ηνλ Αχγνπζην, ν δείθηεο επαλήιζε ζηα επίπεδα ηνπ Ηνπλίνπ, θζάλνληαο
ην 14,24% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, ν δείθηεο ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 14,38% ηνλ Ηνχλην, 11,45% ην Μάην θαη 13,12% ηνλ
Απξίιην. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ειαθξφηαηα ηνλ Αχγνπζην 2018 ζην επίπεδν ηνπ 8,83% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 8,54% ηνλ Ηνχιην, 10,89% ηνλ Ηνχλην, 11,09%
ην Μάην θαη 11,62% ηνλ Απξίιην. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηνχιην 2017, ν αηγππηηαθφο δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε θζάζεη ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ
(32,95%), ελψ έθηνηε έρεη αθνινπζήζεη ζηαζεξά πησηηθή πνξεία.
ηα $92,64 δηζ. ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο Ινπλίνπ 2018
χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ Π/Θ θ. Madbouly, ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηξέρνληνο
έηνπο (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18) ην εμσηεξηθφ ρξένο
ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε $92,64 δηζ., απμεκέλν θαηά 17,2% ζε εηήζηα βάζε ($79,03
δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2017). Όπσο αλέθεξε ν θ. Madbouly, ην εμσηεξηθφ ρξένο αληηζηνηρνχζε ζην 37,2% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18, έλαληη πνζνζηνχ 33,6% ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2016/17, αληίζηνηρα. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ αλέθεξε φηη
«ε αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο νθείιεηαη ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε ηεο ρψξαο ζην
εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα θελά εγρψξηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
λα επηιπζεί ε ζπλαιιαγκαηηθή θξίζε πνπ αληηκεηψπηζε ε ρψξα».
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018 ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο
αλεξρφηαλ ζε $88,16 δηζ., αληηζηνηρψληαο ζε πνζνζηφ 36,8% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη $82,88
δηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2017 (36,1% ηνπ ΑΔΠ), $80,83 δηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ
2017 θαη $79,03 δηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2017.
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο ζπλίζηαηαη ζε: $28,42 δηζ. απφ δάλεηα δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, $17,4 δηζ. απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο . Αξαβίαο, ησλ ΖΑΔ θαη ηνπ Κνπβέηη, $14,28 δηζ. απφ θξαηηθά νκφινγα πνπ
έρνπλ δηαηεζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο, $10,37 δηζ. απφ δηκεξή δάλεηα, $9,89 δηζ. απφ
κεζν-καθξνπξφζεζκα δάλεηα θαη $12,28 δηζ. απφ βξαρππξφζεζκα δάλεηα.
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Άλνδνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ κε πεηξειατθψλ
πξντφλησλ ην 7κελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο
κε πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
επηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $14,892 δηζ.,
έλαληη $13,25 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν,
παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12,4% ζε εηήζηα
βάζε. ε φ,ηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο θαηά ην επηάκελν 2018,
απηέο απμήζεθαλ θαηά 12,3%, θζάλνληαο ηα $38,156 δηζ.,
έλαληη $33,97 δηζ. ην επηάκελν 2017. Ο φγθνο εκπνξίνπ ζε
κε πεηξειατθά πξντφληα θαηά ην επηάκελν 2018 αλήιζε ζε
$53,05 δηζ., έλαληη $47,22 δηζ. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2017. ε γεσγξαθηθνχο φξνπο, ην δηάζηεκα Ηαλ.-Ηνπι.
2018, ν φγθνο κε πεηξειατθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε
ηηο ΖΠΑ απμήζεθε θαηά 29,2% (αλεξρφκελνο ζε $3,82
δηζ.), εθείλνο κε ρψξεο ηεο Αθξηθήο απμήζεθε θαηά 24,8%
(αλεξρφκελνο ζε $1,48 δηζ.), ελψ εθείλνο κε αξαβηθέο ρψξεο απμήζεθε θαηά 11,8% (αλεξρφκελνο ζε $7,95 δηζ.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απμεκέλα θαηά 21,1% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα
ην έηνο 2017/18
Σα εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, πνπ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο πφξνπο ηεο
αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, απμήζεθαλ θαηά 21,1% - ή πεξίπνπ $4,6 δηζ.- θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2017/18 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο
2016/17, αλαξξηρεζέληα ζην ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ησλ
$26,5 δηζ. (έλαληη $21,9 δηζ. ην 2016/17), ζχκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE).
πκθσλία
«εηαηξηθήο
ζρέζεο»
Αηγχπηνπ
–
International Finance Corporation (IFC)
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, ε Αίγππηνο ππέγξαςε ζπκθσλία «εηαηξηθήο ζρέζεο» κε
ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή
ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αθξηθαληθή
ήπεηξν. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο
πλεξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ IFC, πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ πεξί ηνπο 100 ππνζρφκελνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο
απφ νιφθιεξε ηελ Αθξηθή, κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζή ηνπο
κε δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη επελδπηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηθείκελνπ επελδπηηθνχ θφξνπκ “Africa 2018”
πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην Sharm El-Sheikh ην Γεθέκβξην
ηξέρνληνο έηνπο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ.
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Κνλδχιηα EGP217 δηζ. πεξηιακβάλεη ν θπβεξλεηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε γεσξγία
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ε Τπνπξγφο
Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ν κεζνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2022 πεξηιακβάλεη αλαπηπμηαθά θνλδχιηα χςνπο EGP217
δηζ. (πεξίπνπ $12,2 δηζ.) γηα ην γεσξγηθφ ηνκέα θαη
ηελ άξδεπζε. Καηά ηελ Τπνπξγφ, θνλδχιηα χςνπο
EGP34,2 δηζ. πξφθεηηαη λα επελδπζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
(νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19), κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ
γεσξγηθνχ θιάδνπ θαη ηε δεκηνπξγία πεξίπνπ 750
ρηι. ζέζεσλ εξγαζίαο ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ
νξίδνληα, πνπ ζα απμεζνχλ ζηαδηαθά ζε 870 ρηι.
ζέζεηο εξγαζίαο έσο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021/22.
Τπνγξαθή νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ ΚίλαοΑηγχπηνπ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην
πεξηζψξην ηεο ηεηξαήκεξεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηελ Κίλα, κε ζθνπφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ηεο ζπλεξγαζίαο Κίλαο-Αθξηθήο (Forum on China-Africa Cooperation - FOCAC, 3-4/9), ν θ. Al Sisi θαη ν Κηλέδνο νκφινγφο ηνπ Xi Jinping ππέγξαςαλ ηελ 1ε επηεκβξίνπ πέληε ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο
ζηνπο ηνκείο βηνκεραληθήο πηζηνπνίεζεο, θηλεδηθψλ
δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην,
θαηαζθεπήο ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
πνπ ζα ζπλδέεη ηελ πεξηνρή 10th of Ramadan City –
κέζσ Καΐξνπ- κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα,
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο αηγππηηαθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ δνξπθφξνπ, θαζψο θαη ζπκθσλίαπιαίζην γηα αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Αίγππην θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο
2/9 ππνγξάθεθε –παξνπζία ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ- ζεηξά δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο $18,3 δηζ., κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ Αίγππην απφ θηλεδηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. χκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, νη ζπκθσλίεο αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ηερλνινγίαο θαζαξνχ
άλζξαθα, δπλακηθφηεηαο 6.000 MW, ζηελ πεξηνρή
Hamrawein ηεο πεξηθέξεηαο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ηα
θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο δεχηεξεο θάζεο αλάπηπμεο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, θαζψο θαη
ζεηξά αλαπηπμηαθψλ βηνκεραληθψλ projects ζηνλ
νηθνλνκηθφ άμνλα ηεο Γηψξπγαο νπέδ. πγθεθξηκέλα γηα ηε δεχηεξε θάζε ηεο λέαο δηνηθεηηθήο
πξσηεχνπζαο, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλαθέξζεθε ζε ζπκθσλία ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) θαη ηνπ κεγάινπ θηλεδη-
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θνχ νκίινπ China Fortune Land Development (CFLD), ν
νπνίνο είρε ζην ηέινο ηνπ 2016 ππνγξάςεη πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ζεηξάο έξγσλ ζηε λέα πξσηεχνπζα,
ζπλνιηθνχ χςνπο $20 δηζ., σζηφζν ζηηο αξρέο ηνπ 2017
είρε απνζχξεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ, έλεθα ηφηε
δηαθσληψλ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηα κεγάια
θηλεδηθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα China Development Bank
(CDB), Industrial & Commercial Bank of China (ICBC)
θαη China EXIM Bank, βξίζθνληαη θνληά ζην λα εγθξίλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε κε δαλεηαθά θεθάιαηα χςνπο $2
δηζ. ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαιάβεη ν θηλεδηθφο θξαηηθφο φκηινο China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο
Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο ρψξαο, National Bank of Egypt
(NBE) θαη ηεο θηλεδηθήο ηξάπεδαο China Development
Bank (CDB) γηα παξνρή απφ ηε δεχηεξε δαλείνπ χςνπο
$600 εθαη. κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα.
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Καίηνη ην επίπεδν αληαπφθξηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο ελ ιφγσ δεκνπξαζίεο νκνιφγσλ ππήξμε αξθεηά πςειφ –εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφζεσλθαη ζπλεπψο ην αηγππηηαθφ δεκφζην κπφξεζε λα αληιήζεη θεθάιαηα κε ζρεηηθή επθνιία, αλαδεηνχληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί
ην ζρεηηθφ θφζηνο γηα ην θξάηνο. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο ην αηγππηηαθφ δεκφζην εθαξκφδεη πνιηηηθή αχμεζεο ηεο κεζν-καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
ρξένπο, αληί ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ βξαρππξφζεζκεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επηηφθηα,
σζηφζν θαίλεηαη φηη θαη νη απνδφζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ εκθαλίδνπλ ζαθή αλνδηθή
ηάζε, θαζηζηψληαο έηζη ην δεκφζην δαλεηζκφ πεξηζζφηεξν αθξηβφ.

Άληιεζε EGP16,25 δηζ. απφ ηε δηάζεζε εληφθσλ
γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ
ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη δηέζεζε έληνθα γξακκάηηα ζπλνιηθήο αμίαο EGP16,25 δηζ. Απφ ηα έληνθα γξακκάηηα
ηξίκελεο δηάξθεηαο αληιήζεθαλ θεθάιαηα EGP8,25 δηζ.
κε κέζε απφδνζε 19,179%, ελψ απφ ηα έληνθα γξακκάηηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο αληιήζεθαλ EGP8 δηζ. κε κέΈξεπλα ηεο δηεζλνχο έθδνζεο Forbes θαηαηάζζεη ην ζε απφδνζε 19,54%.
Κάηξν ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηε
ξχπαλζε – ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δηαςεχδεη
Γηεζλέο πλέδξην “Euromoney Egypt Conference
ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ηνλ αηγππηηαθφ Σχπν απαζρφιε- 2018” (Κάηξν, 4-5/9/2018)
ζε αξθεηά ε δεκνζίεπζε έξεπλαο ηεο δηεζλνχο έθδνζεο Σν δηήκεξν 4-5 επηεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ην
Forbes, κε βάζε ηελ νπνία ην Κάηξν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαζηεξσκέλν ηα ηειεπηαία ρξφληα εηήζην δηεζλέο νηθνλνπξψηε ζέζε κεηαμχ 48 πφιεσλ φζνλ αθνξά ηα επίπεδα κηθφ ζπλέδξην κε ηίηιν “Euromoney Egypt Conference
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ερνξχπαλζεο θαη θσηνξχπαλ- 2018”. Σν θεηηλφ ζπλέδξην εζηίαζε ζην πινπνηνχκελν
ζεο, πξνεγνχκελν πφιεσλ φπσο ην Ν. Γειρί, ην Πεθίλν πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Αίγππην,
θαη ε Μφζρα. Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ απηνχ
έζπεπζε άκεζα λα αληηθξνχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ γηα αλάπηπμε θαη επελδχζεηο, θαζψο θαη ζηα κεγάια ππφ
ιφγσ έξεπλαο, ακθηζβεηψληαο επζέσο ηηο πεγέο πιεξν- πινπνίεζε αλαπηπμηαθά έξγα ππνδνκψλ. Ηδηαίηεξε
θφξεζεο θαη ηε κεζνδνινγία ζχληαμεο απηήο.
έκθαζε δφζεθε εμάιινπ θέηνο ζηηο πνιηηηθέο βειηίσζεο
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνεκαληηθή άλνδνο ησλ απνδφζεσλ ησλ αηγππηηαθψλ κίαο, ζηελ «ςεθηνπνίεζε» ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ πνπ
θξαηηθψλ νκνιφγσλ
ην ηέινο Απγνχζηνπ, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ ρξεζηκνπνηεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ
θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα, δηάξθεηαο 5 θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Απφ πιεπξάο αη10 εηψλ, θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή άλνδν, μεπεξλψληαο γηα γππηηαθήο θπβέξλεζεο, ζην θεηηλφ ζπλέδξην παξέζηεζαλ
πξψηε θνξά κεηά ηνλ Ηνχιην 2017 ην επίπεδν ηνπ 18%. σο νκηιεηέο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε Τπγθεθξηκέλα, ε απφδνζε ησλ νκνιφγσλ δεθαεηνχο πνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, ν Τπνπξγφο
δηάξθεηαο απμήζεθε θαηά 51 κνλάδεο βάζεο θαη αλήιζε Παηδείαο θ. Shawki θαη ν Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ηεο
ζε 18,287% έλαληη 17,777% θαηά ηελ ηειεπηαία πξνε- αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο
γνχκελε έθδνζε ηνπ Μαΐνπ, ελψ εθείλε ησλ νκνιφγσλ (Financial Regulatory Authority – FRA), θ. Omran. Ωο
πεληαεηνχο δηάξθεηαο απμήζεθε θαηά 36 κνλάδεο βάζεο θεληξηθνί νκηιεηέο κεηείραλ επίζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Υξεθαη αλήιζε ζε 18,307% έλαληη 17,95% θαηά ηελ ηειεπ- καηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ θ. Saleh, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ
ηαία πιένλ πξφζθαηε έθδνζε, ζηα κέζα Απγνχζηνπ. ε- ζηελ Αίγππην θ. Baqir, θαζψο θαη ζηειέρε ηεο Παγθφκεηψλεηαη κάιηζηα φηη ζηα κέζα Απγνχζηνπ, ην Τπνπξ- ζκηαο Σξάπεδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ζην
γείν Οηθνλνκηθψλ είρε πξνβεί ζε αθχξσζε ηεο δεκνπξα- ζπλέδξην, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait αλαθέξζεζίαο δεθαεηψλ νκνιφγσλ, εμαηηίαο ησλ εμαηξεηηθά πςε- θε ζε εθηηκψκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αηγππηηαθήο νηιψλ απνδφζεψλ ηνπο.
θνλνκίαο θαηά 5,7% κε 6% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19,
θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα
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κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ζην επίπεδν ηνπ
92% ηνπ ΑΔΠ σο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Αίγππην ραξαθηήξηζε ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο ζρεηηθά ρακειφ, ζε ζχγθξηζε κε εθείλν άιισλ ρσξψλ.
ηα €521 εθαη. νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΣΔπ ζηελ
Αίγππην θέηνο
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ
αληηπξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ
(ΔΣΔπ) θ. Scannapieco θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνχ
ζπλεδξίνπ “Euromoney Egypt Conference”, ην ζπλνιηθφ
χςνο ησλ θεηηλψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο
ηελ Αίγππην αλέξρεηαη κέρξη ζηηγκήο ζε €521 εθαη., ην
νπνίν ζπλίζηαηαη ζε παθέην ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηηο
National Bank of Egypt (NBE) θαη Bank of Alexandria
(χςνπο €395 εθαη.) κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζε ρξεκαηνδνηηθφ παθέην χςνπο €126 εθαη. γηα έξγα αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
Fayoum. χκθσλα κε ηελ ΔΣΔπ, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλακέλνληαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο
πξνο ηελ Αίγππην, ζπγθεθξηκέλα γηα ην κεγάιν έξγν απνθαηάζηαζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ αγσγνχ Kitchener
(χςνπο €214 εθαη.) θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα (χςνπο €375 εθαη.). Ζ ΔΣΔπ έρεη επίζεο πινπνηήζεη θέηνο πξνγξάκκαηα ηερληθήο βνήζεηαο ζε επηιεγκέλεο κηθξνκεζαίεο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθήο
αμίαο ρξεκαηνδνηήζεσλ €1 εθαη. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ
ηξερνπζψλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΣΔπ πξνο
ηελ Αίγππην αλέρεηαη ζε πεξίπνπ €4,6 δηζ., ελψ ηα ηειεπηαία 40 έηε ε ΔΣΔπ έρεη επελδχζεη ζηε ρψξα ζπλνιηθά
θνλδχιηα €9,2 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζηνπο
θιάδνπο ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη πγξψλ ιπκάησλ, κεηαθνξψλ, αζηηθήο αλάπηπμεο, γεσξγίαο, βηνκεραλίαο θαη πξνο ζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
Γεκηνπξγία “clusters” ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζηα
αηγππηηαθά παλεπηζηήκηα
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ
& Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο ζηηο 8/9, ζρεδηάδεηαη ε
ζχζηαζε επηά “clusters” ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζε
αηγππηηαθά παλεπηζηήκηα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο,
ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ηεο
θαηλνηνκίαο κέζα ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ θ.
Talat δήισζε φηη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη αθ’ ελφο ε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ λέσλ,
ηαιαληνχρσλ επηζηεκφλσλ θαη αθ’ εηέξνπ ε κεηνπζίσζε
ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηνπο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
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ηα $26 δηζ. νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε ειεχζεξεο
δψλεο ζηελ Αίγππην (7.2018)
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ην ζπλνιηθφ
χςνο ησλ επελδχζεσλ ζε ειεχζεξεο δψλεο ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) αλήιζε ζε $26 δηζ. ζην ηέινο
Ηνπιίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ είλαη επελδεδπκέλα ζε 1.093 projects
ζε αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο αλέξρνληαη ζε $11,3
δηζ., ελψ επηπξνζζέησο έρνπλ επελδπζεί ζε απηέο μέλα
θεθάιαηα χςνπο $2,1 δηζ. Οη ειεχζεξεο δψλεο εθηηκάηαη
φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 193.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Καηά ηελ Τπνπξγφ, νη εμαγσγέο αγαζψλ απφ ηηο
δψλεο αλέξρνληαη ζε $4,9 δηζ. θαη νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ ζε $4 δηζ. Ζ θα Nasr αλέθεξε επίζεο φηη έρνπλ αλαθαηληζζεί νη ειεχζεξεο δψλεο ηνπ νπέδ, ηεο Ηζκαειίαο
θαη ηεο Αιεμάλδξεηαο, ελψ αξθεηέο αθφκε βξίζθνληαη ζε
δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο. Δπηπιένλ, ε θα Nasr αλαθέξζεθε ζηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα επελδχζεη ζηε
δεκηνπξγία λέσλ ειεπζέξσλ δσλψλ ζε πεξηνρέο πνπ
έρνπλ κεγάιεο αλάγθεο αλάπηπμεο, φπσο ην ηλά θαη ε
Άλσ Αίγππηνο. Ζ Τπνπξγφο αλαθνίλσζε ηέινο ηε δεκηνπξγία θέληξσλ εμππεξέηεζεο επελδπηψλ ζηηο πεξηνρέο
Qena, Minya θαη Λνχμνξ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, θαζψο θαη
ζην Fayoum (100 ρικ. λνηηνδπηηθά ηνπ Καΐξνπ), ηελ Ηζκαειία (ζηε Γηψξπγα νπέδ), ην Sharm El Sheikh (ζην
Νφηην ηλά), ην El Wadi El Gadid (ζηε Νέα Κνηιάδα)
θαη ηε Hurghada (ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα).
πδεηήζεηο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ κε ΠΣ γηα παθέην
ρξεκαηνδνηήζεσλ ζην ηλά
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 9/9 ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr είρε
ζπλνκηιίεο κε αληηπξνζσπεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηε Υεξζφλεζν ηνπ
ηλά. Οη ζπλνκηιίεο είραλ σο ζηφρν ηελ επίζπεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ψζηε λα πξνβεί ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηελ
εθηακίεπζε ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ χςνπο $1 δηζ.
πξνο ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο ηεο ρεξζνλήζνπ. Δπίζεο, νη δχν πιεπξέο αζρνιήζεθαλ κε ηα ζθνπνχκελα έξγα νδηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ ηλά κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε ηελ πινπνίεζε ζεηξάο
έξγσλ νηθηζηηθήο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο, δεκηνπξγίαο
κνλάδσλ αθαιάησζεο, θαζψο θαη κε ηξφπνπο ελίζρπζεο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ζηε ρεξζφλεζν. Καηά ηελ θα Nasr, αξαβηθά αλαπηπμηαθά ηακεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Saudi
Fund for Development, ην Kuwait Fund for Arab Economic Development θαη ην εδξεχνλ ζην Κνπβέηη Arab
Fund for Economic and Social Development, αλακέλεηαη
λα ζπλεηζθέξνπλ ρξεκαηνδνηηθά θνλδχιηα ηεο ηάμεσο
ησλ $2,5 δηζ. ζην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηνπ ηλά. εκεηψλεηαη φηη νη ζπλνκηιίεο ηεο θαο Nasr κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα παξνρή αλαπηπμηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζην ηλά έρνπλ μεθηλήζεη ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην.
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κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο, δηα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ εκπνξηθψλ νδψλ κεηαμχ ηνπο, επηθαηξνπνίεζεο ησλ
πθηζηάκελσλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ θαη επέθηαζεο ηνπ
γεσγξαθηθνχ πεδίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο.
εκεηψλεηαη φηη ν Πξέζβεο θ. Kamel, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αίγππην, ζπλαληήζεθε επίζεο, κεηαμχ
άιισλ, κε ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ, Πεηξειαίνπ θαη
Μεηαθνξψλ, κε θεληξηθνχο ζηφρνπο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επξσκεζνγεηαθήο ζπλεξγαζίαο ηδηαίηεξα
Θεηηθέο νη αλαθνξέο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Δ.Δ. ζηελ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο ζρεδηαδφκελεο δηάζθεςεο ηεο Έλσζεο
Αίγππην γηα ηελ νηθνλνκία
ε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζε αξαβφθσλε νηθνλνκηθή θαηά ην πξνζερέο έηνο.
έθδνζε ηεο Αηγχπηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ., Πξέζβεο θ. Surkos, αλέθεξε πσο ην πξφ- ε άλνδν ηνλ Αχγνπζην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο
γξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
αξρίδεη λα απνδίδεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, θαζψο χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάθαη φηη ηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη δν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη
εκθαλή θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηνπο αλνδη- ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ηα πςειά, πάλσ απφ ην ζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ν ηδησηηθφο,
επίπεδν ηνπ 2011, ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα. Ο θ. κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο παSurkos επαίλεζε εμάιινπ ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ξνπζίαζε πεξαηηέξσ κηθξή άλνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ Απηεο θπβέξλεζεο γηα ηε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηα γνχζηνπ 2018, παξακέλνληαο πάλσ απφ ην θαηψθιη ησλ
θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα, θαζψο θαη γηα ηελ αλακφξθσ- 50 κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο PMI απμήζεθε
ζε ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνλ Αχγνπζην ζηηο 50,5 κνλάδεο, απφ 50,3 κνλάδεο ηνλ
ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ηνχιην θαη 49,4 κνλάδεο ηνλ Ηνχλην, θαηαγξάθνληαο ην
Ο θ. Surkos αλέθεξε επίζεο φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ηξε- πςειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ην Ννέκβξην 2017. Ζ άλνδνο
ρνπζψλ ρξεκαηνδνηηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ ηνπ δείθηε απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ λέσλ
Αίγππην φζνλ αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία παξαγγειηψλ, ηφζν γηα εγρψξηα θαηαλάισζε φζν θαη γηα
(πεξίπνπ 200 εμειηζζφκελα projects) αλέξρεηαη ζε πάλσ εμαγσγέο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δξααπφ €1,3 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ ην 40% αθνξά έξγα νηθν- ζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο.
λνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηφλσζεο Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, αλ θαη ην ζρεηηθφ επίπεδν
ηεο απαζρφιεζεο, ην 54% αλαπηπμηαθά έξγα ζηνπο θιά- ηνπ δείθηε δε κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά ηνλ Αχγνπζην,
δνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάηη- αλεξρφκελν ζηηο 50 κνλάδεο, ν ελ ιφγσ κήλαο απνηέιεζε
λσλ πφξσλ, απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηνλ πξψην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, έπεηηα απφ ηνλ πεξαζκέην ππφινηπν 6% έξγα πξνο ζηήξημε ηεο βειηίσζεο ησλ λν Απξίιην, πνπ νη πξννπηηθέο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, δηθαηνζχλεο, δεκφζηαο ξηφηεηαο εκθαλίζηεθαλ ζεηηθέο, μεθεχγνληαο απφ ην πδηνίθεζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσ- θεζηαθφ επίπεδν, θάησ ησλ 50 κνλάδσλ.
πίλσλ δηθαησκάησλ.
Ο νίθνο αμηνιφγεζεο CI Ratings αλαβαζκίδεη ηελ πηπλάληεζε Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ κε Γεληθφ Γξακκαηέ- ζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Αηγχπηνπ
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ απφ
α Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ν Αηγχπηηνο 9/9 αλαβάζκηζε απφ ηνλ εδξεχνληα ζηελ Κχπξν δηεζλή
Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θ. Nassar, ζε πξφζθαηε ζπλάληεζε νίθν αμηνιφγεζεο “Capital Intelligence Ratings” (CI Ratπνπ είρε κε ηνλ επίζεο Αηγχπηην Πξέζβε θ. Kamel, ν ings), ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
νπνίνο θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ηεο ρψξαο, ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε μέλν λφκηζκα, ζε
Έλσζεο γηα Μεζφγεην (UfM) απφ ην Φεβξνπάξην 2018, “B+” απφ “B” πξνεγνπκέλσο. Παξάιιεια, ν νίθνο CI
ηφληζε ηελ επηζπκία ηεο ρψξαο λα εληζρχζεη ηηο εκπνξη- Ratings δηαηήξεζε ηε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαθέο θαη νηθνλνκηθέο ηεο ζρέζεηο ηφζν κε ηηο βφξεηεο φζν λφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα ζε
θαη κε ηηο λφηηεο ρψξεο ηεο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο. Ο θ. “B”, ελψ αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηελ πξννπηηθή ηνπ
Nassar αλαθέξζεθε εμάιινπ ζε πξνζερή –θαηά ην επφ- αμηφρξενπ ηεο ρψξαο ζε ζηαζεξή, απφ ζεηηθή. χκθσλα
κελν έηνο- δηνξγάλσζε δηάζθεςεο ηεο Έλσζεο ζηελ Αί- κε ηνλ νίθν, «ε Αίγππηνο έρεη νδεγεζεί ζε πέξαλ θάζε
γππην, κε ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξεκαηη- πξνζδνθίαο αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ
θψλ νκίισλ θαη επελδπηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηηο ηεο, πνπ έρεη επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ δαλείρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο ππνγξάκ- σλ ηεο απφ ην εμσηεξηθφ θαη έρεη βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεκηζε ηε ζεκαζία εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο
ηά ηεο λα αληηκεησπίδεη δπζρέξεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξη-

ην 25,8% ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ Αίγππην
ην 2017
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ
Αίγππην έρεη δηαρξνληθά κεησζεί ζεκαληηθά, απφ ην επίπεδν ηνπ 39,4% ην 1996 ζε 29,7% ην 2006 θαη ζε 25,8%
ην 2017. Καηά ηελ CAPMAS, ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ην 2017 ζηηο κελ αγξνηηθέο πεξηνρέο αλεξρφηαλ ζε
32,2%, ζηηο δε αζηηθέο ζε 17,7%.
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βάιινληνο».
Γάλεην χςνπο $500 εθαη. πξνζθέξεη ε ΠΣ ζηελ Αίγππην γηα ηε γεσξγία
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Τπνπξγφ
Γεσξγίαο θ. Ezz Eldin Abo Stet, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
πξφζθεξε ζηελ Αίγππην ηε δπλαηφηεηα ιήςεο δαλεηαθήο
δηεπθφιπλζεο κε επέιηθηνπο φξνπο, χςνπο $500 εθαη. γηα
πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε πξφθεηηαη λα ζηξαθεί ζηελ αλάπηπμε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη εγρψξησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ γηα
θξνχηα, ιαραληθά, αξσκαηηθά θπηά θαη άλζε. Όπσο δήισζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, ε αηγππηηαθή πιεπξά αλακέλεηαη λα εθπνλήζεη νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζρεηηθή κε
ηνπο φξνπο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ηα
αθξηβή επελδπηηθά έξγα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία
ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ελ ιφγσ δάλεην.

ΔΛΙΓΑ 6

κεραλίαο, νη ακεξηθαληθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 θαηά πεξίπνπ
$1 δηζ., αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ζηνθ ησλ
ακεξηθαληθψλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη επελδεδπκέλα ζηε
ρψξα ζε $21,6 δηζ. Ωο κεγαιχηεξεο ακεξηθαληθέο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην αλαθέξζεθαλ εθείλεο ησλ νκίισλ
Mars Wrigley Confectionery, Cargill, Kellogg’s θαη General Electric. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπλάληεζεο αλαθνηλψζεθε ε επίζθεςε απνζηνιήο κεγάισλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζηελ Αίγππην, ηνλ πξνζερή Οθηψβξην.

πκθσλία γηα ακεξηθαληθέο αλαπηπμηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $65 εθαη.
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 10/9 ε
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr
ππέγξαςε κε ηε δηεπζχληξηα ηνπ USAID ζηελ Αίγππην
θα Carlin, ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $65 εθαη. ζε αλαπηπμηαθά έξγα ππνδνΔθθίλεζε δηαδηθαζίαο IPO γηα ηελ θξαηηθή θαπλν- κψλ. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ε ζπκθσλία θαιχπηεη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο επηά
βηνκεραλία Eastern Company
ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. πεξηθεξεηψλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ (Assiut, Sohag, Qena,
Maait αλαθνίλσζε ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αξρηθήο Λνχμνξ, Αζνπάλ, Beni Suef θαη Minya).
δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO) πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 4,5%
ησλ κεηνρψλ ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκεραλίαο Eastern Οη ΗΠΑ εγθξίλνπλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα χςνπο $1,2
Company ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. Όπσο αλέθεξε δηζ. πξνο ηελ Αίγππην
ν θ. Maait, ν φκηινο NI Capital, ν νπνίνο έρεη επηιεγεί Όπσο αλέθεξαλ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηφζν ν αηγπαπφ ηελ θπβέξλεζε σο ζχκβνπινο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πηηαθφο φζν θαη ν ακεξηθαληθφο Σχπνο, ν Ακεξηθαλφο
θξαηηθψλ εηαηξεηψλ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, έρεη επη- ΤΠΔΞ θ. Pompeo παξέζρε ζην ηέινο Απγνχζηνπ νξηζηηιέμεη ηελ εγρψξηα επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Hermes πξν- θή εμνπζηνδφηεζε -ε νπνία ζα πξέπεη λα εγθξηζεί νξηζηηθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο θά απφ ην Κνγθξέζν σο ην ηέινο επηεκβξίνπ- γηα ηελ
Eastern Company, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απνθέξεη έζνδα εθηακίεπζε θνλδπιίσλ ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ
πεξίπνπ EGP2 δηζ. χκθσλα κε εγρψξηνπο ρξεκαηηζηε- Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $1,2 δηζ. χκθσλα κε ηα ζρεξηαθνχο αλαιπηέο, ε δηάζεζε πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 4,5% ηηθά δεκνζηεχκαηα, θνλδχιηα χςνπο $1,1 δηζ. αθνξνχλ
ησλ κεηνρψλ ηεο, αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζεκαληηθή ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή βνήζεηα γηα ην ηξέρνλ έηνο,
πξφζζεηε ξεπζηφηεηα ζηε κεγάιε αηγππηηαθή θαπλνβην- ελψ $195 εθαη. αθνξνχλ θνλδχιηα πεξζηλήο ζηξαηησηηκεραλία, ε νπνία αλήθεη θαηά 55% ζηνλ θξαηηθφ φκηιν θήο βνήζεηαο, ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ ε ακεξηθαληθή
Chemical Industries Holding Company θαη θαηά ην ππφ- Γηνίθεζε είρε πξν έηνπο απνθαζίζεη λα θαζπζηεξήζεη,
ινηπν 45% ζε ηδησηηθνχο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο, θαη κε ηελ αηηηνινγία φηη ε Αίγππηνο δε ζεκεηψλεη επαξθή
λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. εκεηψλεηαη φηη ην πξφνδν φζνλ αθνξά ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαηηξέρνλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Eastern Company αλέξρε- σκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ.
ηαη ζε EGP2,25 δηζ. Καηά ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ε
δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Eastern Company, φπσο θαη Δπελδπηηθφ ζπλέδξην ζην Λνλδίλν δηνξγαλψλεη ν αηγπηεο θξαηηθήο εηαηξείαο AMOC (Alexandria Mineral Oils πηηαθφο φκηινο EFG Hermes
Company) αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ρψξα ην πξνζερή Ο- ην δηάζηεκα 10-13 επηεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή πεξηθεξεηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Hermes δηνξγάλσζε ζην
θηψβξην.
Λνλδίλν (Emirates Stadium) κεγάιν εηήζην επελδπηηθφ
ζπλέδξην κε ηίηιν “8th Annual London Conference”. Σν
ηα $21,6 δηζ. ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ακεξηθαληθψλ ελ ιφγσ ζπλέδξην, πνπ επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
ζηηο αγνξέο ηεο Β. Αθξηθήο θαη Μ. Αλαηνιήο, θαζψο
επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζε ζπλέ- επίζεο θαη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο αλαδπφκελεο αγνρεηα πξφζθαηεο ζπλάληεζεο εθπξνζψπσλ ακεξηθαληθψλ ξέο, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επελδπηηθά ζπνκίισλ πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηελ Αίγππην κε ηνπο Τ- λέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Βξεηαλία, ζπγθεπνπξγνχο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, Ζιε- ληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίθηξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ & Βην- ισλ θαη επελδπηψλ θαη ρξεζηκεχνληαο σο «γέθπξα»
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κεηαμχ ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. χκθσλα κε ηνπο Αηγχπηηνπο δηνξγαλσηέο, ην θεηηλφ ζπλέδξην εθηηκάηαη φηη
πξνζέιθπζε 327 εθπξνζψπνπο δηεζλψλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο $12 ηξηζ., θαζψο θαη
εθπξνζψπνπο 151 κεγάισλ δηεζλψλ νκίισλ, νη νπνίνη
πξαγκαηνπνίεζαλ πεξίπνπ 8.000 επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο.
Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα
κεηψζεθαλ ζε EGP269,11 δηζ. ηνλ Ινχιην 2018
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη
επελδεδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ πηψζε θαηά EGP30 δηζ. ηνλ Ηνχιην
2018, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε EGP269,11
δηζ. (πεξίπνπ $15,1 δηζ.). Αληίζηνηρα, νη επελδχζεηο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ θαηά EGP43,1 δηζ.
έλαληη ηνπ Ηνπλίνπ θαη αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε
EGP708,06 δηζ. (πεξίπνπ $40 δηζ.). εκεηψλεηαη φηη απφ
ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο παξαηεξείηαη ζηαζεξά πησηηθή ηάζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα
γξακκάηηα, νθεηιφκελε θπξίσο ζηε δηεζλή ηάζε
«απνεπέλδπζεο» απφ ρξεφγξαθα αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, ζε ζπλέρεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη ρψξεο φπσο ε Σνπξθία, ε Αξγεληηλή θαη ε Ηλδνλεζία,
θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο δηαδνρηθέο πεξηθνπέο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο,
πνπ νδήγεζαλ ζε κεηψζεηο ησλ απνδφζεσλ ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ.
Οη επελδχζεηο θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ζε αηγππηηαθά έληνθα
γξακκάηηα αλήιζαλ ηνλ Ηνχιην 2018 ζε EGP335,94 δηζ.
(-1,9% ζε κεληαία βάζε). Οη επελδχζεηο ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδψλ αλήιζαλ
ηνλ Ηνχιην ζε EGP321,4 δηζ. (+15,2% ζε κεληαία βάζε)
θαη EGP38,3 δηζ. (+23,1% ζε κεληαία βάζε), αληίζηνηρα.
Σν ζπλνιηθφ χςνο εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ αηγππηηαθνχ
δεκνζίνπ εηο ρείξαο ηξαπεδψλ θαη επελδπηψλ αλήιζε ζην
ηέινο Ηνπιίνπ ζε EGP1,271 ηξηζ., έλαληη EGP1,226 ηξηζ.
ηνλ Ηνχλην 2018.
Η Αίγππηνο ζπνπδαηφηεξνο επελδπηηθφο πξννξηζκφο
ζηελ Αθξηθή θαη γηα ην 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε λνηηναθξηθαληθή επελδπηηθή ηξάπεδα Rand Merchant Bank
(RMB) ζηελ έθζεζή ηεο “Where to Invest in Africa
2019”, ε Αίγππηνο απνηειεί γηα δεχηεξε ζπλερφκελε
ρξνληά ην ζπνπδαηφηεξν επελδπηηθφ πξννξηζκφ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, αθνινπζνχκελε απφ ηε Ν. Αθξηθή,
ηελ νπνία εθζξφληζε πέξζη απφ ηελ πξψηε ζέζε, ην Μαξφθν, ηελ Αηζηνπία θαη ηελ Κέλπα.
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Μαηαίσζε δεκνπξαζηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ εμαηηίαο πςειψλ απνδφζεσλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 17/9 καηαηψζεθαλ δχν δεκνπξαζίεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα, ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP3,5 δηζ. (πεξίπνπ $196,1 δηζ.), εμαηηίαο
ησλ αξθεηά πςειψλ απνδφζεσλ -ηεο ηάμεσο ηνπ 18,70%
κε 18,90%- πνπ θέξνληαη λα αμίσζαλ νη ηξάπεδεο θαη νη
ηδηψηεο επελδπηέο, ηηο νπνίεο ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ έθξηλε σο «παξάινγεο». εκεηψλεηαη φηη,
ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ Τπνπξγείν, πξφθεηηαη γηα ηελ
ηξίηε θνξά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ καηαηψλνληαη δεκνπξαζίεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ιφγσ πςειφηαηνπ
επηπέδνπ απνδφζεσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη λσξίηεξα
ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ είραλ καηαησζεί αθφκε
δχν αλάινγεο δεκνπξαζίεο (θαη κία αθφκε λσξίηεξα, ζηα
κέζα Απγνχζηνπ). χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν,
ζηηο 24/9 αθνινχζεζε θαη λέα, ηέηαξηε δηαδνρηθή καηαίσζε δεκνπξαζηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πεληαεηνχο θαη
δεθαεηνχο δηάξθεηαο.
Υξεκαηνδνηήζεηο $31,5 εθαη. απφ ην Πξάζηλν Σακείν
γηα ην Κιίκα θαη ην UNDP
χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο απφ 17/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη σο ην ηέινο επηεκβξίνπ λα ππνγξάςεη ζπκθσλία επηρνξήγεζεο ζπλνιηθνχ χςνπο $31,5 εθαη. απφ
ην Πξάζηλν Σακείν γηα ην Κιίκα (GCF) θαη ηνλ Οξγαληζκφ UNDP. Ζ ζπκθσλία ζπλάπηεηαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο επηαεηνχο δηάξθεηαο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία
ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη πφιεσλ ηεο ρψξαο ζηε Μεζφγεην, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν,
ηα θνλδχιηα ηεο σο άλσ επηρνξήγεζεο ζα δηαηεζνχλ γηα
ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ θαη «πξνζηαηεπηηθνχ ηείρνπο» 60 ρικ. θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ησλ αηγππηηαθψλ
πεξηθεξεηψλ ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ, δηα ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πξνο αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ βξαρσδψλ ζπζζσκαηψζεσλ θαηά ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη
ε ελδερφκελε εηζξνή πδάησλ απφ ηε ζάιαζζα θαη ε
πιεκκχξα ησλ βνξείσλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.
Όπσο ζεκεηψλεηαη ζην αλαθνηλσζέλ, ε Αίγππηνο, ε
νπνία έρεη πξνζρσξήζεη ζηε πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ γηα
ην Κιίκα ηνπ 2016, πινπνηεί καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα
ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP3 δηζ. (πεξίπνπ $168,1 δηζ.) κε
ζθνπφ ηε ζσξάθηζε φισλ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηνπ
Γέιηα ηνπ Νείινπ, νη νπνίεο είλαη επάισηεο ζε θαηλφκελα δηάβξσζεο, ελψ ε αξκφδηα ππεξεζία (Shore Protection Authority) έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ζπζηήκαηνο ζσξάθηζεο, πνπ ζε πξψηε θάζε ζα θαιχπηεη
ηηο αθηέο ζε κήθνο 46 ρικ., κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Burullus ζηελ πεξηθέξεηα Kafr El-Sheikh θαη Rosetta ζηελ
πεξηθέξεηα Beheira.
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Απνθξαηηθνπνηήζεηο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
Αίγππην
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfeek ζηηο 17/9, ν βξαρππξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη ην δηαρσξηζκφ ησλ
θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε
ηα επίπεδα θεξδνθνξίαο ηνπο, ήηνη ζε θεξδνθφξεο, πεξηνξηζκέλεο θεξδνθνξίαο θαη δεκηνγφλεο. Καηά ηνλ θ.
Tawfeek, νη θεξδνθφξεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη
λα ηδησηηθνπνηεζνχλ κεξηθψο δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ
ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ -κε ην θξάηνο λα δηαηεξεί ζπκκεηνρή 40% ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην- ελψ
ζηελ παξνχζα θάζε πξφθεηηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα
ζηελ εμπγίαλζε ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα
κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17, απφ ηηο 121 θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη, νη 73 πξαγκαηνπνίεζαλ θέξδε
ηεο ηάμεσο ησλ EGP14,8 δηζ., ελψ νη ππφινηπεο 48 παξνπζίαζαλ δεκίεο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP7,4 δηζ., κε ηηο
26 εμ απηψλ λα ζσξεχνπλ ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ. Ωο πιένλ δεκηνγφλεο αλαθέξζεθαλ νη Cotton &
Textile Industries Holding Company (δεκίεο EGP2,57
δηζ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17), Holding Company for
Chemical Industries (δεκίεο EGP2,4 δηζ. ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2016/17) θαη Metallurgical Industries Company
(δεκίεο EGP1,034 δηζ. ην ίδην σο άλσ νηθνλνκηθφ έηνο).

λία, ηελ Σπλεζία θαη ηε Ληβχε. Ο δείθηεο HDI ιακβάλεη
ππφςε ηνπ ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, πην ζπγθεθξηκέλα: ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε δνιιάξηα, ηε κέζε
πξνζδνθψκελε δσή, θαζψο θαη ζεηξά δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν παηδείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ.

Κπβεξλεηηθφο ζηφρνο αχμεζεο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ
ζηα $11 δηζ. ην έηνο 2018/19
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηεκβξίνπ, ν θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα
ην χςνο ησλ εηζξενπζψλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλέξρεηαη ζε $11 δηζ. Σν ελ ιφγσ επίπεδν θαζαξψλ ΑΞΔ, εθ’
φζνλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζα είλαη ζεκαληηθά απμεκέλν
έλαληη ηεο επίδνζεο ησλ $7,9 δηζ. θαζαξψλ ΑΞΔ πνπ επηηεχρζεθε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), αιιά θαη
ησλ πεξίπνπ $8 κε $8,5 δηζ. θαζαξψλ ΑΞΔ πνπ εθηηκάηαη
φηη επηηεχρζεθαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18. χκθσλα
κε ηελ Τπνπξγφ, θα El-Saeed, ην θχξην κέξνο ησλ εηζξενπζψλ θαζαξψλ ΑΞΔ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19
εθηηκάηαη πσο ζα πξνέιζεη απφ ηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ.

Γάλεην χςνπο $300 εθαη. απφ ηελ ΠΣ γηα έξγα απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
ηηο 22/9, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ παξνρή
λένπ δαλείνπ χςνπο $300 εθαη. πξνο ηελ Αίγππην, κε
ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ
πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο βηψζηκσλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
(Sustainable Rural Sanitation Services Program) πνπ πινπνηεί ε Σξάπεδα ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηηο θησρφηεξεο
πεξηνρέο ησλ αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ Beheira, Daqahliya, Sharqiya, Gharbeya, Menofia θαη Γακηέηηεο, απφ ην
έηνο 2015, πξνο ζηήξημε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “National Rural Sanitation Programme (NRSP)”. πγθεθξηκέλα, ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο
μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην 2015 θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Αχγνπζην 2022, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη ζε $550 εθαη., ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα
Σξάπεδα.

Η Αίγππηνο 115ε κεηαμχ 189 ρσξψλ ζην δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο ηνπ UNDP
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ επηεκβξίνπ, ε Αίγππηνο θαηαηάρζεθε 115ε κεηαμχ 189 ρσξψλ
φζνλ αθνξά ην δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (“Human
Development Index” – HDI) ηνπ Οξγαληζκνχ UNDP γηα
ην 2017, ηέζζεξηο ζέζεηο πην θάησ απφ ηελ πεξζηλή ηεο
θαηάηαμε (ζηελ 111ε ζέζε), κε επίδνζε 0,696 κνλάδσλ.
Ζ Αίγππηνο θαηεηάγε εμάιινπ 11ε κεηαμχ ησλ 22 αξαβηθψλ θξαηψλ, πίζσ απφ ηα ΖΑΔ, ην Καηάξ, ηε . Αξαβία,
ην Οκάλ, ην Κνπβέηη, ην Λίβαλν, ηελ Αιγεξία, ηελ Ηνξδα-

Θεηηθέο δειψζεηο ηεο Christine Lagarde γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία
Ζ επηθεθαιήο ηνπ ΓΝΣ, θα Lagarde, ζε ζπλέρεηα ζπλάληεζεο πνπ είρε κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al Sisi ζην
πεξηζψξην ηεο θεηηλήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ΖΔ ζηε
Ν. Τφξθε, δήισζε φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη ηζρπξά ζεκεία αλάθακςεο θαη ν αλαπηπμηαθφο ξπζκφο ηεο είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζην ρψξν ηεο Μ.
Αλαηνιήο. χκθσλα κε ηελ θα Lagarde, ε ζπδήηεζή ηεο
κε ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν επηθεληξψζεθε ζηελ πξφνδν
ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ
πινπνηείηαη κε ηε ζηήξημε ηνπ ΓΝΣ, δίλνληαο ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηε ζεκαζία ζπλέρηζήο ηνπ -κεξηκλψληαο ηαπηφρξνλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ
νκάδσλ ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ- κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδηαίηεξα γηα ην
λεαληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο.

Ο δείθηεο αλεξγίαο ζην 11,3% θαηά ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2017/18
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην αηγππηηαθφ
Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ν δείθηεο αλεξγίαο ζηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18 κεηψζεθε ζην
11,3%, πνπ απνηειεί ην θαηψηαην επίπεδφ ηνπ εδψ θαη
πνιιά ρξφληα, έλαληη 12% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016/17.
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ν δείθηεο αλεξγίαο ζηελ Αίγππην πξνζδνθάηαη φηη ζα κεησζεί ζην επίπεδν ηνπ 8,4%
έσο ην 2022. Θπκίδνπκε φηη κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα
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ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο
(CAPMAS) ν δείθηεο αλεξγίαο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν
ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε 9,9%, έλαληη 10,6% θαηά ην
πξψην ηξίκελν 2018 θαη 11,98% θαηά ην αληίζηνηρν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2017.
«Δβδνκάδα Κιίκαηνο» δηνξγάλσζε ε Αληηπξνζσπεία
ηεο Δ.Δ. ζην Κάηξν
ην ηέινο επηεκβξίνπ, ε εδψ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ.,
ζε ζπλεξγαζία κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, δηνξγάλσζε «Δβδνκάδα Κιίκαηνο», κε ζθνπφ ηελ
αλάδεημε ηεο επξσπατθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ πξνζπάζεηα
ηεο Αηγχπηνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο
πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ γηα ην Κιίκα θαη λα κεηψζεη ηα
επίπεδα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Όπσο δήισζε ζηελ εθθίλεζε ηεο Δβδνκάδαο ν επηθεθαιήο ηεο εδψ
Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβεο θ. Surkos, ε Δ.Δ.
ρξεκαηνδνηεί έξγα θιηκαηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Αίγππην
κε θνλδχιηα επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €700
εθαη., κε βαζηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο θαη ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία. Ο θ. Surkos αλαθέξζεθε επίζεο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ. ηνπ κεγάινπ αηνιηθνχ πάξθνπ πνπ εγθαηληάζηεθε ην θαινθαίξη ζηελ πεξηνρή Gabal
El-Zayt, κε επηρνξήγεζε χςνπο €30 εθαη. ηε δηάξθεηα
ηεο «Δβδνκάδαο Κιίκαηνο» αλαθνηλψζεθε επίζεο ε εθθίλεζε επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν “ClimaMed”, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ην θιίκα
θαη ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο γεηηνλίαο. χκθσλα κε ηε
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα έρεη ηεηξαεηή δηάξθεηα θαη δηαζέηεη ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο χςνπο
€7 εθαη.
Απέηπραλ νη ζπλνκηιίεο Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ
γηα ην Μεγάιν Αηζηνπηθφ Φξάγκα
Όπσο δήισζε ζηηο 26/9 ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Τδάηηλσλ
Πφξσλ & Άξδεπζεο θ. Abdel- Aty, νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ αλαθνξηθά κε ην Μεγάιν Αηζηνπηθφ Φξάγκα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Αηζηνπίαο Αληίο Ακπέκπα θαηέιεμαλ ζε απνηπρία. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ
ηξηψλ Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ δελ θαηέιεμαλ ζε
ζπκθσλία επί ησλ θπξίσλ, δχζθνισλ ζεκάησλ, θαζψο
εθάζηε πιεπξά θάλεθε λα εκκέλεη ζηηο ζέζεηο ηεο. Όπσο
αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηθή
αηηία γηα ην αδηέμνδν ησλ ζπλνκηιηψλ ήηαλ ε απφξξηςε
απφ ηελ Αίγππην αηζηνπηθήο πξφηαζεο πνπ αθνξνχζε ηε
δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε πξφηαζε δελ αλέθεξε ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα, αιιά παξέπεκπε ην δήηεκα ζε κειινληηθέο εηήζηεο ηερληθέο κειέηεο πνπ ζα ιακβάλνπλ
ππφςε θαη ζα ζπλεθηηκνχλ ηα επίπεδα βξνρνπηψζεσλ
θαη πιεκκπξψλ εθάζηνπ έηνπο.
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Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα ηνπο πνιίηεο ζέηεη ζε
εθαξκνγή ην αηγππηηαθφ θξάηνο
Όπσο δήισζε ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ “Techne Summit” πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο
ην δηήκεξν 29-30/9 ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat, σο ηα κέζα ηνπ 2019 ην
αηγππηηαθφ θξάηνο ζα έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία πάλσ απφ
20 ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Οη ελ ιφγσ εθαξκνγέο ζα είλαη
δηαζέζηκεο είηε κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ή δηαδηθηπαθά. χκθσλα κε ηνλ θ. Talaat, ην αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαδφκεζεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ πνιηηψλ λα βξίζθνπλ
απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Όπσο
αλέθεξε ν Τπνπξγφο, ζήκεξα ην 76% ηνπ αηγππηηαθνχ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνιείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
πνζνζηφ πνπ πξέπεη λα απμεζεί.
Λήςε ηειεπηαίαο δφζεο δαλείνπ απφ ηελ Αθξηθαληθή
Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB)
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ζην ηέινο
επηεκβξίνπ ε Αίγππηνο έιαβε ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία
δφζε, χςνπο $500 εθαη., δαλεηαθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο $1,5 δηζ., απφ ηελ Αθξηθαληθή
Σξάπεδα Αλάπηπμεο (AfDB). χκθσλα κε ηελ θα Nasr,
ηα ελ ιφγσ θνλδχιηα ζα θαηεπζπλζνχλ ζε δξάζεηο ζηήξημεο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη ην
ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ηεο AfDB ζηελ Αίγππην πεξηιακβάλεη 30 αλαπηπμηαθά επελδπηηθά ζρέδηα, ζπλνιηθνχ
χςνπο ρξεκαηνδνηήζεσλ $2,4 δηζ.
ΣΡΙΜΔΡΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟΤΑΙΓΤΠΣΟΤ
Σξηκεξήο ζπλάληεζε ΤΠΔΞ Διιάδαο-ΚχπξνπΑηγχπηνπ ζην Κάηξν
Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ ηξηκεξή ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ Διιάδαο-ΚχπξνπΑηγχπηνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν ζηηο
14/9, «ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθείκελεο
Σξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ
Διιάδα ηνλ πξνζερή Οθηψβξην», φπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ
ηνπ αηγππηηαθνχ ΤΠΔΞ, νη ζπδεηήζεηο ησλ ηξηψλ ΤΠΔΞ,
θ.θ. Κνηδηά, Υξηζηνδνπιίδε θαη Shoukry, επηθεληξψζεθαλ ζηελ πξφνδν πινπνηνχκελσλ θνηλψλ πξνγξακκάησλ
ζην πιαίζην ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ππνζαιάζζηνπ ειεθηξηθνχ
αγσγνχ “EuroAfrica Interconnector” ν νπνίνο ζα δηαζπλδέζεη ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο Αηγχπηνπ, κέζσ Κχπξνπ
θαη Διιάδαο, κε ηελ επξσπατθή ήπεηξν, θαζψο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ειαηνθαιιηέξγεηαο.
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Τπφ ζπδήηεζε ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν λνκνζρέδην
γηα ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, ππφ ζπδήηεζε ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν βξίζθεηαη
λνκνζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ άλεπ ρξήζεο κεηξεηψλ,
ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. ηηο ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο κεηέρνπλ ν Αηγχπηηνο
Π/Θ θ. Madbouly, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer θαη νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ
θ. Maait, Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed θαη Δπηθνηλσληψλ θ. Talat. Κχξηνη ζθνπνί ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζχκθσλα
κε ην δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, είλαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ απφ ηηο ηξάπεδεο
ζηνπο πνιίηεο, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ν πεξηνξηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ε
έληαμή ηεο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, θαζψο θαη ε αχμεζε
ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ.
Οδεγία Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ γηα δαλεηνδνηήζεηο πξνο ην δεκφζην ηνκέα
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμέδσζε πξφζθαηα νδεγία πξνο ηα εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ππνρξεψλνληάο ηα λα εμαζθαιίδνπλ γξαπηή έγθξηζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξνηνχ παξάζρνπλ νηαδήπνηε
δαλεηαθή δηεπθφιπλζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Η Κίλα εμεηάδεη ην ελδερφκελν πιεξσκήο ησλ ηειψλ
δηέιεπζεο απφ ηε Γηψξπγα νπέδ ζε γηνπάλ
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Πξέζβε ηεο Κίλαο
ζην Κάηξν θ. Aiguo, ε θηλεδηθή θπβέξλεζε δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Αίγππην, αλαθνξηθά κε ην ελδερφκελν πιεξσκήο ησλ ηειψλ δηέιεπζεο θηλεδηθψλ πινίσλ
απφ ηε Γηψξπγα νπέδ ζε θηλεδηθφ λφκηζκα (γηνπάλ).
Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Κηλέδν Πξέζβε, δηκεξείο ζπδεηήζεηο
δηεμάγνληαη αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεδηθνχ λνκίζκαηνο ζε ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ θηλεδηθά επελδπηηθά
projects ζηελ Αίγππην, θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλαιιαγέο
Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα.
Μεγάιε εκεξήζηα πηψζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζηηο 16/9
Όπσο αλέθεξαλ ν αηγππηηαθφο θαη ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ζηηο 16/9 ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) θαηέγξαςε ηηο κεγαιχηεξεο εκεξήζηεο απψιεηέο ηνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2017, ζεκεηψλνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,61% (ήηνη 553 κνλάδεο)
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ κεγάιε
εκεξήζηα πηψζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ νθείιεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ηνπ Καΐξνπ
λα απαγγείιεη θαηεγνξίεο ζε ζεηξά επηρεηξεκαηηψλ θαη
ζηειερψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ / επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γηψλ ηνπ έθπησηνπ Πξνέ-
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δξνπ Mubarak, γηα ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
αγνξάο παιαηφηεξα. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε
ελ ιφγσ απφθαζε πξνθάιεζε «παληθφ» ηδηαίηεξα ζηνπο
ηδηψηεο κηθξνεπελδπηέο, νη νπνίνη πξνρψξεζαλ ζε καδηθέο πσιήζεηο κεηνρψλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρνχζε ζην 70% ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ ηεο 16εο επηεκβξίνπ. Απφ πιεπξάο Αηγππηίσλ επελδπηψλ πσιήζεθαλ ηίηινη ζπλνιηθήο αμίαο EGP6,2 εθαη., ελψ απφ μέλνπο επελδπηέο πσιήζεθαλ ηίηινη αμίαο EGP13,4 εθαη.
Ωο απνηέιεζκα ηεο ζθνδξήο εκεξήζηαο πηψζεο, ν δείθηεο EGX30 έθιεηζε ζηηο 14.756 κνλάδεο ζηηο 16/9.
πλέρηζε ηεο πηψζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ
κεηά ηα κέζα επηεκβξίνπ, άλνδνο πξνο ην ηέινο ηνπ
κήλα
ε ζπλέρεηα παιαηφηεξεο ππφζεζεο ρεηξαγψγεζεο ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ηεο ζπλαθνχο απφθαζεο
ζηηο 15/9 ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ηνπ Καΐξνπ λα απαγγείιεη θαηεγνξίεο ζε ζεηξά επηρεηξεκαηηψλ θαη ζηειερψλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ / επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γηψλ ηνπ έθπησηνπ Πξνέδξνπ Mubarak, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ζπλέρηζε γηα κεξηθέο
αθφκε εκέξεο ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία. Έπεηηα απφ ηε
κεγάιε εκεξήζηα πηψζε ηνπ θεληξηθνχ δείθηε (EGX30)
ζηηο 16/9 θαηά 3,61%, πνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε απφ ηνλ
Ηαλνπάξην 2017, ε νμεία πησηηθή ηάζε ζπλερίζηεθε, κε
απνηέιεζκα ζηηο 19/9 ν δείθηεο λα απνιέζεη 3,8% ηεο
αμίαο ηνπ ζε εκεξήζηα βάζε, πνπ αληηπξνζψπεπε ηε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ απφ ηνλ Ηνχλην 2016. Όπσο κάιηζηα
αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 19/9 ν δείθηεο
EGX30 απψιεζε 555,4 κνλάδεο, θαηαγξάθνληαο ηε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ ζε φξνπο κνλάδσλ απφ ηηο αξρέο
ηνπ 2011. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη θαηά
ηελ εβδνκάδα 16-20/9, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ απψιεζε πεξίπνπ EGP69,5 δηζ. ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ, ε νπνία έθζαζε ζην ρακειφηεξν επίπεδφ
ηεο ηνπ ηειεπηαίνπ δεθακήλνπ. ηηο 19/9 ν δείθηεο
EGX30 έθιεηζε ζηηο 14.099 κνλάδεο, κε 93 κεηνρέο λα
εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε πηψζε ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ έηνπο θαη αθφκε 80 λα παξνπζηάδνπλ εκεξήζηα πηψζε άλσ ηνπ 9%. Σελ επνκέλε, 20/9, ν δείθηεο
έθιεηζε αθφκε ρακειφηεξα, ζηηο 14.083 κνλάδεο, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα θαη σο ην ηέινο επηεκβξίνπ εκθάληζε
ζεκεία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ειαθξάο αλφδνπ, θιείλνληαο
14.616 κνλάδεο ζηηο 30/9.
Διαθξψο πεζκέλε ε θεξδνθνξία ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ηνλ Ινχλην 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ηα θαζαξά θέξδε ησλ
εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018
αλήιζαλ ζε EGP45,843 δηζ., κεησκέλα θαηά EGP1,56
δηζ. έλαληη ηνπ Ηνπλίνπ 2017 (φηαλ είραλ αλέιζεη ζε
EGP47,4 δηζ.). Καηά ηε CBE, νη πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο (National Bank of Egypt, Banque Misr,
Commercial International Bank, Banque du Caire θαη
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QNB Al-Ahli) πξαγκαηνπνίεζαλ ην 61,34% ησλ ζπλνιη- άκπλαο θαη αζθάιεηαο ζηελ Αίγππην, αιιά θαη επξχηεξα
θψλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ζην ρψξν ηεο Αθξηθήο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νπνίαο
πνπ αλήιζαλ ζε EGP28,122 δηζ.
νη αηγππηηαθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζπλεξγάδνληαη κε ηε
κεγάιε βξεηαληθή, δηεζλνχο εκβέιεηαο δηνξγαλψηξηα εθΜείσζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηειψλ γηα ζέζεσλ γηα ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, Clarion Events.
ηελ έθζεζε αλακέλεηαη λα κεηάζρνπλ πάλσ απφ 300
ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο
ηηο 18/9, ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλν- εθζέηεο, ελψ ν εθηηκψκελνο αξηζκφο επηζθεπηψλ αλέξρεκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (FRA) θ. Omran εμέδσζε απφ- ηαη ζηνπο 10.000. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ
θαζε πνπ πξνβιέπεη ηε κείσζε ησλ εηήζησλ ηειψλ πνπ λα
αλαδεηεζνχλ
ζηελ
ηζηνζειίδα
https://
θαηαβάιινπλ νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχ- www.egyptdefenceexpo.com.
πηνπ εηαηξείεο, θαηά 50%. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, ηα
εηήζηα ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε ζα ηζνδπλακνχλ κε 0,5%ν Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο Δζληθήο Αξρήο
ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο & Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο
έλαληη ζπληειεζηή 0,1%ν πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα. Σν ειά- Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
ρηζην χςνο ηειψλ νξίδεηαη ζε EGP5.000, έλαληη ηηο 11/9, παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ ηξαηησηηθήο ΠαξαEGP10.000 πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα, ελψ ην αλψηαην χςνο γσγήο θ. El Assar, ε αξκφδηα θξαηηθή Αξρή (National
εηήζησλ ηειψλ παξακέλεη ζηηο EGP25.000. Δπηπιένλ, Authority for Military Production) ππέγξαςε κε ηελ Τπεζχκθσλα κε ηελ απφθαζε, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ξεζία
Αλάπηπμεο
Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ
πνπ κεηέρνπλ ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή πιαηθφξκα Nile (MSMEDA) κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ ππνStock Exchange ζα απνιακβάλνπλ αθφκε κεγαιχηεξεο βνήζεζε κηθξνκεζαίσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλά ηε ρψέθπησζεο ζηα εηήζηα ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε, κε ζπληειε- ξα, ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ,
ζηή 0,025%ν ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ειάρηζην χςνο ηειψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο
ζηηο EGP2.500 θαη αλψηαην ζηηο EGP12.500. χκθσλα θαη ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ, πξνο ηνπο κηθξνκε ηνλ θ. Omran, απφ ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ε νπνία α- κεζαίνπο Αηγχπηηνπο επηρεηξεκαηίεο.
λακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1/1/2019, πξφθεηηαη λα
επσθειεζνχλ 174 απφ ηηο 215 εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηεο Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή Έθζεζε Γνκηθψλ
θεληξηθήο πιαηθφξκαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ, Τιηθψλ “The Big 5 Construct Egypt”
θαζψο θαη νη 36 εηαηξείεο ηεο πιαηθφξκαο Nile Stock Σν ηεηξαήκεξν 18-21/9 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν δηExchange.
εζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ ε πξνγξακκαηηζκέλε
πξψηε αηγππηηαθή έθδνζε ηεο δηεζλνχο –πςεινχ επηπέδνπ αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ζεκαληηθφηεηαο σο πεξηθεΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Η Samsung πξνκεζεχεη ηελ Αίγππην κε 1 εθαη. tab- ξεηαθήο εκπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνλ θιάδν δνκηθψλ
πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ- έθζεζε κε ηίηιν “The Big 5
lets γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηη- Construct Egypt 2018”, κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή 10 ειαθή θπβέξλεζε, αθνχ δέρζεθε πξνζθνξέο απφ δηεζλείο ιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ ηελ νξγάλσζε ηνπ Enterprise
εηαηξείεο ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ, απνδέρζεθε ηειηθά Greece Invest & Trade, κε επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο
ηελ πξνζθνξά ηνπ θνξεαηηθνχ νκίινπ Samsung λα πξν- ζπκκεηνρήο ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ρεδηαζκνχ & Τπνκεζεχζεη ηε ρψξα κε 1 εθαη. tablets γηα εθπαηδεπηηθέο ζηήξημεο ηνπ Enterprise Greece θα ηεξγίνπ. Σελ έλαξμε
ρξήζεηο –θπξίσο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο δεπηεξνβάζ- ηεο έθζεζεο θήξπμε ην πξσί ηεο 18εο επηεκβξίνπ ν Αηκηαο εθπαίδεπζεο- θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ γχπηηνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar,
έηνπο 2018/19, έλαληη ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP2,4 δηζ. ελψ ηα πεξίπηεξα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηίκεζε κε
(πεξίπνπ $134,5 εθαη.). χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ηελ παξνπζία ηνπ ν Πξέζβεο ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν θ.
ηα tablets αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην Γηάκεζεο.
ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπ- χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ (DMG Events,
δψλ, ην νπνίν πξνβιέπεη ςεθηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κε έδξα ην Νηνπκπάη), ζηε θεηηλή πξψηε έθδνζε ηεο
δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ησλ εμεηάζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ. έθζεζεο ζην λεφδκεην δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ
Καΐξνπ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά εθζέηεο κε 220 πεξίπηεξα,
Πξνγξακκαηηδφκελε έθζεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην ήκηζπ αθνξνχζε εγρψξηεο θαη
ην ινηπφ ήκηζπ μέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Καηά
ζην Κάηξν ην Γεθέκβξην
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ησλ αηγππηηαθψλ ηνπο δηνξγαλσηέο, νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο εζληθέο ζπκελφπισλ δπλάκεσλ (ζηηο 9/9), πξνεηνηκάδεηαη ε δηνξγά- κεηνρέο ππήξμαλ εθείλεο ηεο Κίλαο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο
λσζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηεζλνχο έθζεζεο ακπληη- Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Ζ “Big 5 Construct Egypt”
θνχ εμνπιηζκνχ (Egypt Defense Expo – EDEX) ζην δηά- έιαβε ρψξα ζηηο αίζνπζεο 3 θαη 4 ηνπ εθζεζηαθνχ θέζηεκα 3-5/12/2018, ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ληξνπ, ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα 18.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελψ
ηνπ Καΐξνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε δηνξγάλσζε ηέηνη- ζχκθσλα κε πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ησλ δηνξγαλσνπ είδνπο εκπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνπο θιάδνπο
ηψλ νη εκπνξηθνί επηζθέπηεο θαηά ηηο ηέζζεξηο εκέξεο
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ηεο έθζεζεο ππεξέβεζαλ ηνπο 16.000 (ελδερνκέλσο ηα
ηειηθά ζηνηρεία λα αλεβάζνπλ ηνλ αξηζκφ επηζθεπηψλ
αθφκε πςειφηεξα).
Ζ ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή απνηειέζηεθε απφ 10 εηαηξείεο απφ δηάθνξνπο ππνθιάδνπο πξντφλησλ δνκηθψλ
ρξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ νη αθφινπζεο
επηρεηξήζεηο: (1) Μαζηφο Ππξίκαρα Α.Δ. (ππξίκαρα δνκηθά πιηθά), (2) Vernilac Α.Δ. (ρξψκαηα – βαθέο γηα εζσηεξηθνχο & εμσηεξηθνχο ρψξνπο), (3) Ηθηίλνο Διιάο Α.Δ.
(κάξκαξα, πεηξψκαηα δνκηθψλ ρξήζεσλ), (4) Nikolidakis Group Α.Δ. (έπηπια, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα επίπισζεο θνπδίλαο), (5) Convex (κεηαιιηθά πφκνια & αμεζνπάξ πφξηαο θαη επίπισλ), (6) Όκηινο Πιαζηηθά
Θξάθεο (ηερληθά πθάζκαηα δνκηθψλ ρξήζεσλ), (7) Eltop
S.A. (αξρηηεθηνληθέο δηαθνζκεηηθέο εθαξκνγέο, πάγθνη,
πνξηάθηα, παηψκαηα, θνξκάηθεο θ.α.), (8) Lamda Leventis S.A. (ηέληεο, πέξγθνιεο, ζπζηήκαηα ζθίαζεο), (9)
Mondo Porta Ltd. (εζσηεξηθέο πφξηεο) θαη (10) TFittings Ltd. (νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα γηα ρξήζεηο πδξαπιηθέο, ζέξκαλζεο, άξδεπζεο, θαζψο θαη γηα ειηαθά
ζπζηήκαηα).
Οη Έιιελεο εθζέηεο απνηίκεζαλ σο ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ “Big 5 Construct
Egypt”, κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ξνή επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξα απφ ηε δεχηεξε εκέξα θαη έπεηηα, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηνπ φηη επξφθεηην γηα ηελ πξψηε αηγππηηαθή
έθδνζε ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν ζηνρεπκέλσλ θαη πνηνηηθψλ επαθψλ, νη νπνίεο
δηεπζεηήζεθαλ ηφζν απφ ηνπο δηνξγαλσηέο (DMG
Events), φζν θαη απφ ην Γξαθείν καο. εκεηψλεηαη φηη ην
Γξαθείν καο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε, εθπφλεζε εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ θαηαζθεπψλ,
δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηεο αγνξάο αθηλήησλ, ηελ νπνία
πξνψζεζε καδί κε πξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηφζν
ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο ζηελ Διιάδα, ελψ ζε ζπλελλφεζε κε ην Enterprise Greece, νξγάλσζε πξφγξακκα
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ.
31ε έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ & εθνδίσλ SAHARA
Καηά ην δηάζηεκα 16-19 επηεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην
λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ ε 31ε έθδνζε ηεο
δηεζλνχο έθζεζεο γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γηα
ηε γεσξγία (ιηπαζκάησλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θ.α.) SAHARA EXPO 2018. ηελ
έθζεζε κεηείραλ ιίγν πάλσ απφ 200 εθζέηεο, κε αμηφινγεο εζληθέο ζπκκεηνρέο θπξίσο απφ ηελ Κίλα θαη ηελ
Σνπξθία. εκεησηένλ φηη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, ζην
πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
ΤΠΑΑΣ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ επξσπατθνχο πφξνπο,
γηα ηελ πξνψζεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζπγθεθξηκέλα
λσπψλ θαη θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνχησλ, ζε ηξίηεο ρψξεο, ππήξμε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε κε ηξία
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πεξίπηεξα ππφ ηνπο ινγφηππνπο "Peach Garden", "Fruit
Life" θαη "Have a Peachy Day”. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή
δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ φκηιν «Οηθνλνκνηερληθή», πνπ
απνηειεί ην θνξέα πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ. ην πιαίζην ηεο σο άλσ ειιεληθήο παξνπζίαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε εμάιινπ ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηνπ
Καΐξνπ ηηο 17 επηεκβξίνπ εηδηθή εθδήισζε κε ζθνπφ
ηελ πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ λσπψλ θξνχησλ, ζηελ νπνία
παξέζηε ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ, θ.
Μαθξαλδξένπ.
Δπηζεκαίλεηαη ε ζπκκεηνρή, επίζεο κέζσ θνηλνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, αληηπξνζσπείαο ηνπ Πνισληθνχ πλδέζκνπ Παξαγσγψλ Φξνχησλ, ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο πξνψζεζεο ησλ πνισληθψλ κήισλ ζηελ αηγππηηαθή
αγνξά, ππφ ηνλ ηίηιν “Time for Apple from Europe”, πνπ
πινπνηεί ην Σακείν Πξνψζεζεο Φξνχησλ & Λαραληθψλ
(Polish Fruit & Vegetable Promotion Fund). Όπσο κάιηζηα αλέθεξε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 16/9
ε πνισληθή αληηπξνζσπεία πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε
κε ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο θ. Ezz Eldin Abo Stet, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
θαη ηε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πξνο εμαγσγή ησλ πνισληθψλ θξνχησλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.
εκεηψλεηαη φηη κε βάζε αηγππηηαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ηνπ 2017 (CAPMAS), ε Πνισλία θαηέρεη ηελ πέκπηε
ζέζε κεηαμχ ησλ θχξησλ πξνκεζεπηψλ ηεο αηγππηηαθήο
αγνξάο κε κήια, κε αμία εμαγσγψλ $29,03 εθαη., πίζσ
απφ ηηο Ηηαιία, Διιάδα, πξία θαη Λίβαλν. χκθσλα κε
πνισληθά ζηνηρεία, ε Αίγππηνο απνξξνθά ζήκεξα πεξίπνπ ην 2% ησλ πνισληθψλ εμαγφκελσλ κήισλ, παξνπζηάδεη δε εμαηξεηηθέο πεξαηηέξσ πξννπηηθέο γηα ηα πνισληθά κήια, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί πχιε εηζφδνπ γηα ηηο
αθξηθαληθέο αγνξέο.
Πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο πξνβνιήο γηα ηνλ θιάδν
αθηλήησλ (Κάηξν, 21-22/9/2018)
Σν δηήκεξν 21-22/9 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάηξν
(μελνδνρείν Nile Ritz-Carlton) εθδήισζε-έθζεζε κε ηίηιν “Citizenship by Investment Property Fair”, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηε ιηβαληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία Promoteam, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ αγνξψλ αθηλήησλ
θαη ησλ πξνγξακκάησλ “Golden Visa” δηαθφξσλ ρσξψλ.
ηε έθζεζε ζπκκεηείραλ ε Διιάδα, ε Κχπξνο, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ε Μάιηα, νη ΖΠΑ (λεζηά Καξατβηθήο)
θαη ε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία. Ζ ρψξα καο, κε ηε ζηήξημε θαη ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Καΐξνπ, εθπξνζσπήζεθε ζηελ
εθδήισζε κε εζληθφ πεξίπηεξν ηνπ θνξέα Enterprise
Greece Invest & Trade, ζην νπνίν ζηεγάζηεθαλ έμη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ θαη ην ειιεληθφ πξφγξακκα “Golden
Visa”. πγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ κεηείραλ
ήηαλ νη αθφινπζεο: Energopiisi, Golden Home Real Estate, Grekodom Development (Mouzenidis Group), Leptos Estates Greece, RE/MAX New Deal θαη V2 Development.
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Δμαγνξά MENA Cable απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ Telecom Egypt
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ Telecom
Egypt νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ππνζαιάζζησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Δπξψπε κε ηε
Μ. Αλαηνιή, ηε Β. Αθξηθή θαη ηελ Αζία, κε ηελ επσλπκία Middle East & North Africa Submarine Cable Systems (MENA Cable). Ζ Telecom Egypt εμαγφξαζε ηελ ελ
ιφγσ εηαηξεία απφ ην κεγάιν θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν
Orascom Investment Holding, ν νπνίνο θαηείρε πιεηνςεθηθφ κεξίδην κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Egyptian International Submarine Cable Company (EISCC). χκθσλα κε
ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αμία ηεο MENA Cable εθηηκάηαη
ζε $90 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ $40 εθαη. αληηπξνζσπεχνπλ
ηελ αμία ηνπ ηδίνπ θεθαιαίνπ θαη ηα ππφινηπα $50 εθαη.
ην χςνο ησλ εηαηξηθψλ ρξεψλ. εκεηψλεηαη φηη ε εμαγνξά ηεο MENA Cable πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην
ζπκθσλίαο ηεο Telecom Egypt κε ηνλ ηλδηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν Airtel, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαισδηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ξνήο δεδνκέλσλ πξνο ηελ Ηλδία.
Βξεηαληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή επηζθέπηεηαη
ηελ Αίγππην
ην ηέινο επηεκβξίνπ, βξεηαληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ππφ ηνλ Δκπνξηθφ Απεζηαικέλν ηνπ Βξεηαλνχ Π/
Θ γηα ηελ Αίγππην Sir Jeffrey Donaldson επηζθέθζεθε
γηα πέληε εκέξεο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε
λέσλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
Ζ βξεηαληθή απνζηνιή απνηειείην απφ επηρεηξεκαηηθνχο
νκίινπο ησλ θιάδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,
πςειήο ηερλνινγίαο, εθπαίδεπζεο θαη πγείαο. Δπξφθεηην
γηα ηελ φγδνε επίζθεςε ηνπ Βξεηαλνχ Δκπνξηθνχ Απεζηαικέλνπ ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πάλσ απφ 100 βξεηαληθνί επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηνλ έρνπλ ζπλνδέςεη ζηελ
Αίγππην. Ο Sir Donaldson ζπλαληήζεθε κε ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ.
Tawfeek, Τγείαο θα Zayed, Πξνγξακκαηηζκνχ θα ElSaeed, Πεηξειαίνπ θ. El-Molla θαη Ζιεθηξηζκνχ θ.
Shaker.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Δθθίλεζε πξνζθνξάο λέσλ γαηψλ ζε επελδπηέο ζηελ
πεξηνρή New Cairo
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε New Cairo City Authority (NCAA) πξφθεηηαη λα
μεθηλήζεη λα δηαζέηεη λέα νηθφπεδα ζε ελδηαθεξφκελνπο
επελδπηέο, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο. Σαπηφρξνλα, ε NCAA πξνηίζεηαη λα απνζχξεη νηθφπεδα απφ
επελδπηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ πξνβεί ζε έξγα αλάπηπμεο
απηψλ, ελψ ελ ζπλερεία ηα ελ ιφγσ νηθφπεδα ζα επαλαπξνζθεξζνχλ ζε real estate developers. χκθσλα κε
ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε NCAA, ν ηξέρσλ πξνυπνιν-
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γηζκφο γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηνπ
New Cairo, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζε θαηνηθίεο -θπξίσο
πνιπηειείο- φζν θαη ζε εκπνξηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο
γξαθείσλ, πεξηιακβάλεη θνλδχιηα EGP8 δηζ. Δπηπιένλ, ε
NCAA δηαζέηεη θνλδχιηα χςνπο EGP4 δηζ. γηα αλάπηπμε
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή θαη αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ ζε ππνδνκέο, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 αλέξρεηαη
ζε EGP16 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ
(NUCA) ελέθξηλε ηελ αλάπηπμε έμη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθνχο νκίινπο real estate developers, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεγάινπ ηνπξηζηηθνχ project
ζηελ πεξηνρή ηνπ New Cairo ζε έθηαζε πεξίπνπ 104 feddans, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP8,5 δηζ.
Υξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ ΔΣΔπ γηα αλάπηπμε ησλ
ππνδνκψλ ζηελ Αίγππην
ηα κέζα επηεκβξίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ αηγππηηαθή
θπβέξλεζε γηα ηελ παξνρή δχν επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €32 εθαη. κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο βνήζεηαο θαη πινπνίεζεο επελδπηηθψλ projects γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ Kafr El-Sheikh, πνπ βξίζθεηαη ζην Γέιηα
ηνπ Νείινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ &
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, νη σο άλσ επηρνξεγήζεηο ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα αλάπηπμεο ππνδνκψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ.
Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα εθρψξεζε γαηψλ πξνο αμηνπνίεζε ζηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 20/9, ε θξαηηθή εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα αλάπηπμεο ηεο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for
Urban Development – ACUD, ε νπνία αλήθεη ζηνλ αηγππηηαθφ ηξαηφ θαη ζηελ Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ - NUCA) βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο
ηξεηο κεγάινπο νκίινπο real estate developers, China Fortune Land Development (CFLD), Talaat Moustafa Group
Holding θαη Emaar Misr for Development, κε αληηθείκελν ηελ εθρψξεζε γαηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 20.000 feddans ζηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα, κε ζθνπφ ηελ
πινπνίεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν κεγάινο θηλεδηθφο φκηινο CFLD αμηψλεη λα ηνπ
εθρσξεζεί έθηαζε 15.000 feddans κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζπλδπαζκέλεο βηνκεραληθήο θαη νηθηζηηθήο δψλεο,
ελψ νη φκηινη Emaar Misr θαη Talaat Moustafa αμηψλνπλ
ηελ εθρψξεζε εθηάζεσλ 1.500 θαη 5.000 feddans πξνο
αλάπηπμε, αληίζηνηρα.
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Madbouly: ην θξάηνο ζα ρηίζεη 10.000 θαηνηθίεο γηα
δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηελ πεξηνρή Badr City
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θαη Τπνπξγνχ
Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. Madbouly ζην ηέινο επηεκβξίνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη
10.000 θαηνηθίεο ζηελ πεξηνρή Badr City, κε ζθνπφ ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα εξγάδνληαη ζηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα. εκεηψλεηαη
φηη ε ελ ιφγσ πεξηνρή απέρεη πεξίπνπ 7 ρικ. απφ ηε λέα
πξσηεχνπζα. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ πξνήδξεπζε ζπληνληζηηθήο ζχζθεςεο κε ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο ζρεηηθά κε
ηε δηαδηθαζία κεηεγθαηάζηαζεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη
άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζηε λέα πξσηεχνπζα, πνπ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε λα πινπνηεζεί εληφο ηνπ πξνζερνχο
έηνπο. Δπίζεο, ν θ. Madbouly πξφζζεζε φηη ππεγξάθε
ζπκθσλία-πιαίζην κε ηνλ θηλεδηθφ θαηαζθεπαζηηθφ
φκηιν AVIC International γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ
ειαθξνχ ειεθηξηθνχ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ
κε ηε Νέα Γηνηθεηηθή Πξσηεχνπζα. Σα θαηαζθεπαζηηθά
έξγα γηα ην ελ ιφγσ έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ
εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ο ελεξγεηαθφο φκηινο ENI αλαθνηλψλεη ηελ αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο αεξίνπ
ηηο 30/8, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ENI αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε λένπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ
ζηε Γπηηθή Έξεκν. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ENI,
ην βάζνο ηνπ ζρεηηθνχ θξέαηνο πνπ δηαλνίρζεθε ζηελ
πεξηνρή Faramid South ηνπ νηθνπέδνπ παξαρψξεζεο
East Obayed, αλέξρεηαη ζε 17.000 πφδηα θαη αλαθαιχθζεθαλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εδαθηθά ζηξψκαηα πνπ θέξνπλ θπζηθφ αέξην. Καηά ηελ ENI, ην θξέαξ είλαη έηνηκν
λα παξάγεη 25 εθαη. θ.π. αεξίνπ εκεξεζίσο θαη επηβεβαηψλεη ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.
Γηεζλή δηάζθεςε γηα ηα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ
ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα ζρεδηάδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, πνπ βαζίζηεθαλ ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ νκίινπ Schlumberger, αξκφδηνπ
γηα ηελ πεξηνρή Βφξεηαο Μ. Αλαηνιήο, θ. Razouqi, ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη γηα ηνλ πξνζερή
Ννέκβξην ηε δηνξγάλσζε δηεζλνχο δηάζθεςεο ζηελ πφιε
Hurghada, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ,
κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πεξηνρψλ παξαρψξεζεο γηα
έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. ηελ ελ ιφγσ δηάζθεςε αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κεγάινη δηεζλείο πεηξειατθνί θαη ελεξγεηαθνί φκηινη, θαζψο θαη
εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο Schlumberger έρεη αλαιάβεη ηελ
εθπφλεζε ζεηζκηθψλ εξεπλψλ – γεσθπζηθψλ κειεηψλ
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ζηηο πεξηνρέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηνπ Κφιπνπ
νπέδ, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ θνηηαζκάησλ
θαη ηελ ελ ζπλερεία πξνθήξπμε δηεζλψλ δηαγσληζκψλ
απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ αλάζεζε
ζπκβάζεσλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο.
Θπκίδνπκε φηη ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ είρε ππνγξάςεη ηξεηο ζπκβάζεηο γηα έξεπλα θαη παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ απφ θνηηάζκαηα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Κφιπνπ νπέδ
θαη ηνπ Βνξείνπ ηλά, κε ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο
πεηξειατθνχο νκίινπο EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), Ganope (South Valley Egyptian Petroleum Holding Company) θαη ηνπο βξεηαληθνχο GHP
Corporation θαη Perenco Oil & Gas Company.
χλδεζε επηά πεξηνρψλ ηεο Αηγχπηνπ κε ην εζληθφ
δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ
ζηηο 2/9, νη θαηνηθίεο επηά πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ηφζν
ζηελ πξσηεχνπζα Κάηξν, φζν θαη ζηελ Γθίδα, ην Kafr El
-Sheikh, ηελ Gharbeya, ην Beni Suef θαη ηελ πφιε 10th of
Ramadan, πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην εζληθφ δίθηπν
θπζηθνχ αεξίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο λα ππνθαηαζηήζεη ηε ρξήζε -επηδνηνχκελσλ απφ ην θξάηνο- θηαιψλ πγξαεξίνπ κε ηελ απ’ επζείαο ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ
απφ ην δίθηπν. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, νη
πνιίηεο ησλ νπνίσλ νη θαηνηθίεο ζα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν, ζα θαηαβάιινπλ πάγην πνζφ χςνπο EGP30 αλά
κήλα, γηα πεξίνδν εμαεηίαο, ρσξίο ηφθν, επηπξνζζέησο
ηεο κεληαίαο ηνπο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ.
Γεκηνπξγία λέαο κνλάδαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Benban ηνπ Αζνπάλ
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
MENA ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ν αηγππηηαθφο επελδπηηθφο φκηινο Citadel Capital (Qalaa Holdings) αλαθνίλσζε
πξφζθαηα ηελ εθθίλεζε πινπνίεζεο έξγνπ γηα ηε δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο ειηαθήο ελέξγεηαο, δπλακηθφηεηαο
50 MW, ζην κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο πεξηνρήο
Benban ζην Αζνπάλ ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, ζε ζπλεξγαζία
κε ην κεγάιν θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan Allam. Σν
έξγν, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP1,35 δηζ.
(πεξίπνπ $75,6 εθαη. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), πξφθεηηαη
λα εθηειεζηεί θαηά πνζνζηφ 60% απφ ηνλ ελεξγεηαθφ
φκηιν TAQA Arabia Company (ζπγαηξηθφ ηεο Citadel
Capital) θαη θαηά ην ππφινηπν 40% απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Hassan Allam. χκθσλα κε ην πξαθηνξείν
MENA, πέληε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ππφ
ηελ International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, έρνπλ αλαιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
δεχηεξεο θάζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (“Feed-inTariff” Program).
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πκθσλία Αηγχπηνπ-Ινξδαλίαο γηα εμαγσγή αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
ην ηέινο Απγνχζηνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ππέγξαςε κε ην
Τπνπξγείν Δλέξγεηαο & Οξπθηψλ Πφξσλ ηεο Ηνξδαλίαο
ζχκβαζε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο πνζφηεηαο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα εμάγεηαη απφ ηελ
Αίγππην ζηε γεηηνληθή ηεο ρψξα, ζε 10 GWh (Gigawatt
hours), έλαληη πεξίπνπ 2 GWh πνπ απηή αλέξρεηαη ζήκεξα. Ζ εηζαγσγή ηνπ αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
ζηελ Ηνξδαλία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηηκέο πνπ ζα ηζρχνπλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηελ ππφ εθπφλεζε
κειέηε ζθνπηκφηεηαο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο
ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δχν ρσξψλ, απφ ην ζεκεξηλφ επίπεδν ησλ 450 MW πεξίπνπ, ζε επίπεδν κεηαμχ
2.000 θαη 3.000 MW. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ
κειέηε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2019.
Νέεο ζπκθσλίεο γηα αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ζην
ηλά θαη ηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο Απγνχζηνπ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ππέγξαςε δχν λέεο ζπκθσλίεο κε εγρψξηεο πεηξειατθέο εηαηξείεο γηα ηελ έξεπλα
θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηλά θαη ηνπ Κφιπνπ ηνπ
νπέδ, ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο $65 εθαη., κε
θνλδχιηα θξαηηθήο επηρνξήγεζεο χςνπο $3,5 εθαη. Ζ
πξψηε ζπκθσλία ππνγξάθεθε κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία
General Petroleum Company (ζπγαηξηθή ηεο θξαηηθήο
εηαηξείαο πεηξειαίνπ EGPC), κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο ηεο ζηα θνηηάζκαηα Sedr, Asal, Matarma θαη
Karim ζην ηλά, ελψ ε δεχηεξε, πνπ αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε θνηηαζκάησλ ζηνλ Κφιπν νπέδ, ππνγξάθεθε κε
ηελ EGPC θαη ηνπο αηγππηηαθνχο νκίινπο Zafarana Petroleum Corporation, Oceaneer Zafarana θαη Sahary for
Oil & Gas.
Η εμαγσγή πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε
Γακηέηηε ζα μαλαξρίζεη
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο
επηεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ζπκθψλεζε κε
ηνπο μέλνπο εηαίξνπο ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ηεο Γακηέηηεο λα μαλαξρίζεη ζηαδηαθά ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη ε εμαγσγή πνζνηήησλ
θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην θνίηαζκα
Zohr εληφο ηνπ πξνζερνχο έηνπο, έπεηηα απφ αλαζηνιή
ησλ εμαγσγψλ ηελ ηειεπηαία εμαεηία (απφ ηνλ Ηνχιην
2012). Σε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γακηέηηεο δηαρεηξίδεηαη ν φκηινο SEGAS,
ν νπνίνο αλήθεη θαηά 80% ζηελ ηζπαλν-ηηαιηθή θνηλνπξαμία Union Fenosa Gas θαη ENI, θαη θαηά ην ππφινηπν
20% ζηηο αηγππηηαθέο θξαηηθέο εηαηξείεο αεξίνπ (EGAS)
θαη πεηξειαίνπ (EGPC). Ζ κνλάδα ηεο Γακηέηηεο ζα εθνδηάδεηαη κε πνζφηεηα 750 εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ

ΔΛΙΓΑ 15

εκεξεζίσο, ελψ ν φκηινο ENI αλακέλεηαη λα θαηαζθεπάζεη αγσγφ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ απφ ηε κνλάδα
θαηεξγαζίαο ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr ζηε κνλάδα ηεο Γακηέηηεο, πξνο πγξνπνίεζε θαη επαλεμαγσγή ζε επξσπατθέο αγνξέο. Ζ αλσηέξσ ζπκθσλία θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο βξίζθεηαη
απφ ην 2014 ζε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν
Union Fenosa, ν νπνίνο είρε αμηψζεη απνδεκηψζεηο
χςνπο $8 δηζ. ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο
κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο κε θπζηθφ αέξην απφ ην θξάηνο.
εκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα ην δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ICSID) επηδίθαζε
απνδεκίσζε ηνπ ηζπαληθνχ νκίινπ απφ ην αηγππηηαθφ
θξάηνο κε ην πνζφλ ησλ $2,01 δηζ., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο
Σχπνο, θαίλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ απνδέρζεθε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ δηεζλνχο δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη πξνηίζεηαη λα εμνθιήζεη –
ελδερνκέλσο ζε είδνο- ηελ επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε
ζηνλ ηζπαληθφ φκηιν.
ηα 2,5 ζεληο αλά θηινβαηψξα ε ηηκή αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην θξάηνο
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ν αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζην λα ζέζεη σο αλψηαηε ηηκή ζηελ νπνία
ην θξάηνο ζα αγνξάδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηα 2,5 ζεληο αλά
θηινβαηψξα. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα,
πξφζθαηα νξηζκέλνη ηδησηηθνί φκηινη πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξέο γηα ηελ αλάιεςε έξγσλ θαηαζθεπήο κνλάδσλ
ειηαθήο ελέξγεηαο εηδνπνηήζεθαλ απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο κε ηηκή θηινβαηψξαο
αλψηεξε ησλ 2,5 ζεληο. Σα ελ ιφγσ έξγα πξφθεηηαη λα
αλαηεζνχλ κε ηε κέζνδν “Build-Own-Operate” (BOO). Ο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, επηθαινχκελνο πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, αλέθεξε κάιηζηα φηη ζε θάπνηα έξγα
θαηαζθεπήο ειηαθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ
Γέιηα ηνπ Νείινπ, ε αλψηαηε ηηκή αγνξάο ηεο ελέξγεηαο
απφ ην θξάηνο ζα είλαη αθφκε πην κεησκέλε, ζην επίπεδν
ησλ 2 ζεληο αλά θηινβαηψξα. Θπκίδνπκε φηη πνιχ πξφζθαηα, ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή
κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ειηαθέο πεγέο ζηελ
πεξηνρή Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ, δπλακηθφηεηαο 200
MW, ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο ACWA Power είρε ππνβάιεη ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, ηεο ηάμεσο ησλ 2,75
ζεληο αλά θηινβαηψξα.
ηα 6,6 δηζ. θ.π. ε εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ην
Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ε ηξέρνπζα εκεξήζηα παξαγσγή
θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ αλέξρεηαη ζε 6,6 δηζ. θ.π.,
έλαληη 5,1 δηζ. θ.π. ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017, κε θχξην παξάγνληα πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε ηελ πνιχ
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πξφζθαηε άλνδν ηεο παξαγσγήο απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr ζην επίπεδν ησλ 2 δηζ. θ.π. εκεηψλεηαη φηη ε
εκεξήζηα παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr εθηηκάηαη φηη
ζα απμεζεί ζηαδηαθά, σο ην ηέινο ηνπ 2019, ζε επίπεδν
πιήξνπο δπλακηθφηεηαο, ζηα 2,7 δηζ. θ.π.

δίθηπν), έρνπλ επίζεο θαηαζέζεη αηηήζεηο ζηε Ρπζκηζηηθή
Αξρή (Gas Regulatory Authority) γηα ηε ιήςε αδεηψλ
κεηαθνξάο αεξίνπ θαη εθνδηαζκνχ ηεο εγρψξηαο αγνξάο,
ελψ ζπλνιηθά 14 εηαηξείεο πξνεηνηκάδνπλ ηελ εθθίλεζε
ιεηηνπξγίαο εγρψξησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ.

Τπνβνιή αηηήζεσλ απφ 8 εηαηξείεο ζηελ αηγππηηαθή
Ρπζκηζηηθή Αξρή Ηιεθηξηζκνχ (EgyptERA) γηα παξαγσγή ελέξγεηαο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πνιχ πξφζθαηα ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Ζιεθηξηζκνχ (Egyptian Electric Utility & Consumer Protection Regulatory AgencyEgyptERA) δέρζεθε νθηψ αηηήζεηο απφ ηδησηηθνχο νκίινπο ηνπ θιάδνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ είηε ιήςε, ή αλαλέσζε αδεηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε
πεγέο ηεο Αξρήο, ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο FAS Energy
αηηήζεθε ηε ρνξήγεζε κφληκεο άδεηαο γηα ηελ παξαγσγή
ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε κνλάδα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην
κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban, ζηελ Άλσ Αίγππην,
ελψ ν ηηαιηθφο φκηινο Italgen αηηήζεθε ηελ αλαλέσζε
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνιηθνχ ηνπ πάξθνπ, παξαγσγηθήο ηζρχνο 320 MW ζηνλ θφιπν ηνπ El-Zayt. Δπηπιένλ, έμη φκηινη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Madkour EPC
(Αίγππηνο), Enjaz Power (ΖΑΔ), Soltage (ΖΠΑ) θαη Abu
Suma for Tourism Development (Αίγππηνο) αηηήζεθαλ
ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη
ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε EgyptERA αλακέλεηαη λα εμεηάζεη ηηο αλσηέξσ αηηήζεηο ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο
ζπλφδνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε θξηηήξηα φπσο ε επάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη φξνη
ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξαθνχλ.

Δθθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα δεκηνπξγία κνλάδαο
απνζήθεπζεο ελέξγεηαο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ επηεκβξίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζχληνκα δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Sinohydro, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κνλάδαο
απνζήθεπζεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αληιηνζηάζην
ζηελ πεξηνρή ηεο Ataka, ζηνλ Κφιπν νπέδ, ζρεδηαδφκελεο παξαγσγηθήο ηζρχνο 2.400 MW θαη εθηηκψκελνπ
θφζηνπο $2,4 δηζ. χκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο
Δθηειεζηηθήο Αξρήο Τδξνειεθηξηθψλ Δξγνζηαζίσλ
(HPPEA), νη ελ ιφγσ δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πεξηιάβνπλ
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ project θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Καηά ηηο ίδηεο πεγέο,
ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ζα γίλεη
απφ ηελ Exim Bank of China, σζηφζν ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ δηαπξαγκαηεχεηαη επλντθνχο
φξνπο δαλεηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο
είρε ππνγξάςεη κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Sinohydro κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο
δηάζθεςεο ηνπ Sharm El Sheikh ην 2015, ελψ ζηηο αξρέο
επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζην πεξηζψξην ηεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηελ Κίλα, ππεγξάθε θαη
ζρεηηθή πξνθαηαξθηηθή ζχκβαζε ππφ φξνπο.

Η θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) αλαλεψλεη εγθξίζεηο εηζαγσγήο LNG
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) αλαλέσζε ηηο εγθξίζεηο ηεο γηα εηζαγσγή πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) απφ ηηο εηαηξείεο BB Energy
(εγρψξηνο φκηινο, ιηβαληθψλ ζπκθεξφλησλ), TAQA Arabia (ζπγαηξηθή ηνπ αξαβηθψλ / εκηξαηηλψλ ζπκθεξφλησλ
επελδπηηθνχ νκίινπ Citadel Capital / Qalaa Holdings) θαη
Fleet Energy (αηγππηηαθψλ ζπκθεξφλησλ, ζπλεξγάδεηαη
κε ηε ξσζηθή Rosneft). εκεηψλεηαη φηη, φπσο αλέθεξαλ
ηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, νη αξρηθέο άδεηεο πνπ είραλ
ιάβεη νη ηξεηο εηαηξείεο είραλ πξνεγνπκέλσο ιήμεη, ρσξίο
λα έρνπλ πξνο ην παξφλ ππνβιεζεί ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (ζηνηρεία πξνέιεπζεο ηνπ LNG, πνζνηήησλ
πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ, θαζψο θαη απνδέθηε ηνπ
LNG ζηελ Αίγππην) γηα ηε ιήςε λέσλ αδεηψλ. Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ηφζν ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), φζν θαη ε εηαηξεία δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ GASCO (ζπγαηξηθή ηεο EGAS, πνπ θαιχπηεη
ην 60% ησλ αλαγθψλ αεξίνπ ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κέζσ ησλ πνζνηήησλ πνπ εηζθέξεη ζην εζληθφ

πκθσλίεο αληηζηάζκηζεο γηα πξνζηαζία έλαληη ησλ
απμεκέλσλ ηηκψλ πεηξειαίνπ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα πνπ επηθαινχληαη
θπβεξλεηηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέγξαςε
πξφζθαηα ζπκθσλίεο αληηζηάζκηζεο (“hedging”) κε ηα
ακεξηθαληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα J.P. Morgan θαη Citibank, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
δεκνζίνπ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ
ζηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, δελ έρεη αθφκε ζπκθσλεζεί ν αθξηβήο ρξφλνο ζέζεο
ζε ηζρχ ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αλσηέξσ ζπκθσλίεο αλακέλεηαη λα
δηαζθαιίζνπλ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο ηηκέο ηφζν ησλ
εηζαγφκελσλ θαη ησλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ πνζνηήησλ
πεηξειαίνπ, φζν θαη ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ. Αλακέλεηαη επίζεκε επηβεβαίσζε απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε (Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ).
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πκθσλίεο έξεπλαο & αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ
χκθσλα κε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε απφ 15/9,
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ππέγξαςε ζπκθσλία γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε βαζηά χδαηα, κε ηνπο κεγάινπο
πεηξειατθνχο νκίινπο Royal Dutch Shell θαη Petronas
(Μαιαηζία), ζπκβαηηθήο αμίαο πεξίπνπ $1 δηζ., δηα ηεο
δηάλνημεο νθηψ λέσλ θξεάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ
Γέιηα ηνπ Νείινπ. Δπηπιένλ, ζπκθσλία αμίαο $10 εθαη.
ππεγξάθε κε ηνπο νκίινπο Rockhopper Exploration
(Βξεηαλία), Kuwait Energy θαη Dover Corporation Canada, γηα ηε δηάλνημε ηεζζάξσλ θξεάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Γπηηθήο Δξήκνπ.
ηα $2 δηζ. νη αλακελφκελεο επελδχζεηο ηεο British
Petroleum ζηελ Αίγππην ην 2019
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, ν επηθεθαιήο ηνπ βξεηαληθνχ πνιπεζληθνχ
πεηξειατθνχ νκίινπ British Petroleum, αξκφδηνο γηα ηε
Β. Αθξηθή, θ. Mekkawy, δήισζε φηη νη ζρεδηαδφκελεο γηα
ην 2019 επελδχζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν πεηξειαίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρνληαη ζε $2 δηζ., θαηά $500
εθαη. ρακειφηεξεο έλαληη ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχεη ν
φκηινο ζηελ Αίγππην ην 2018 ($2,5 δηζ.) θαη θαηά πνιχ
ρακειφηεξεο εθείλσλ πνπ είραλ επελδπζεί ην 2017 ($4
δηζ.).
Έξγν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-ΚχπξνπΔιιάδαο (EuroAfrica Interconnector)
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην θιαδηθφ Σχπν, νη Αξρέο ηεο
Αηγχπηνπ θαη ηεο Κχπξνπ θαηέιεμαλ πξφζθαηα ζε ζπκθσλία κε επξσπατθφ επελδπηηθφ φκηιν, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο
ηεο Αηγχπηνπ, κέζσ Κχπξνπ θαη Διιάδαο, κε ηελ επξσπατθή ήπεηξν (EuroAfrica Interconnector) κε θεθάιαηα
χςνπο $1,5 δηζ. χκθσλα κε αηγππηηαθέο θπβεξλεηηθέο
πεγέο, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί σο ην ηέινο ηνπ 2019. Δπηπιένλ, ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη έρεη αλαηεζεί ζηελ ηηαιηθή
ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία CESI ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε
ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ
δηαζχλδεζεο πνπ νινθιεξψζεθε πξφζθαηα, θαη ε εηζήγεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ πξνο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηφζν
φζνλ αθνξά ηηο ζρεδηαδφκελεο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ην ππνζαιάζζην θαιψδην, φζν θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο θαη λνκηθέο πιεπξέο ηνπ εγρεηξήκαηνο.
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πκθσλία Αηγχπηνπ-Κχπξνπ γηα κεηαθνξά αεξίνπ
απφ ην θνίηαζκα «Αθξνδίηε»
χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Πεηξειαίνπ, ζηηο 19/9 ππνγξάθεθε δηκεξήο ζπκθσλία κε
ηελ Κχπξν γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην κεγάιν θππξηαθφ θνίηαζκα
«Αθξνδίηε» ζηηο αηγππηηαθέο κνλάδεο θαηεξγαζίαο ζηηο
παξαζαιάζζηεο κεζνγεηαθέο πεξηνρέο Idku θαη Γακηέηηεο
θαη ε επαλεμαγσγή ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ ζε μέλεο
αγνξέο. Ζ ζπκθσλία ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ Αηγχπηηνπ
Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla θαη ηνπ Κχπξηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο θ. Λαθθνηξχπε, ζηελ Κχπξν. χκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηνπ
αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ην θνίηαζκα «Αθξνδίηε» κε ηελ
Αίγππην εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $800 εθαη. Όπσο δήισζαλ
νη δχν Τπνπξγνί, ε ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ζπκβάιιεη
ζηε δεκηνπξγία «δηαδξφκνπ» ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο αγνξέο ηεο
Δπξψπεο, θαζψο επίζεο ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ απνζεκάησλ αεξίνπ ζηελ Δ.Δ., ελψ αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πξφζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο
γηα πδξνγνλάλζξαθεο ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ.
πκθσλία ENI θαη Gastec γηα δεκηνπξγία ζηαζκψλ
εθνδηαζκνχ νρεκάησλ κε αέξην
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή εηαηξεία θαπζίκσλ Gastec θαη ν κεγάινο ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ENI ππέγξαςαλ πξφζθαηα ζπκθσλία γηα ηελ
εγθαηάζηαζε 50 λέσλ ζηαζκψλ θαπζίκσλ γηα αλεθνδηαζκφ νρεκάησλ κε θπζηθφ αέξην ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Άλσ Αίγππην, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP600 εθαη., κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ
νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην σο θαχζηκν.
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη λένη ζηαζκνί θαπζίκσλ ζα θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο ENI, ε νπνία κεηέρεη
θαηά 40% ζην θεθάιαην ηεο Gastec. Σν ππφινηπν 60%
ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Gastec θαηέρνπλ νη αηγππηηαθνί
φκηινη Petrojet, Egypt Gas, Misr Petroleum, Misr Insurance and Misr Life Insurance Company.
Τπνγξαθή ζχκβαζεο ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο ησλ
ηξηψλ λέσλ κεγάισλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα
επηεκβξίνπ ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (Egyptian Electricity Holding Company –
EEHC) ππέγξαςε ζχκβαζε νθηαεηνχο δηάξθεηαο κε ην
γεξκαληθφ φκηιν Siemens γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ λέσλ κεγάισλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ
κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ θαηαζθεχαζε ν γεξκαληθφο φκηινο, ζηηο πεξηνρέο Νέαο Γηνηθεηηθήο Πξσηεχνπζαο, Burullus θαη Beni Suef. χκθσλα κε πεγέο ηνπ
Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε αμία ηεο ζχκβαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο αλέξρεηαη ζε EGP6,3 δηζ. (ιίγν πάλσ απφ $352 εθαη.), εθ ησλ νπνίσλ EGP2,6 δηζ. ζα θαηαβιεζνχλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη EGP3,7 δηζ. ζε επξψ
(πεξίπνπ €176 εθαη.). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε πξψηε
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απνπιεξσκή ζην πιαίζην ηεο σο άλσ ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ παξέιεπζε ηεηξαεηίαο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ππάξρεη ρσξηζηή ζχκβαζε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηνπξκπηλψλ ησλ
ηξηψλ κνλάδσλ, αμίαο €1,5 δηζ.
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γεξκαληθφο φκηινο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο
αηγππηηαθέο θξαηηθέο εηαηξείεο ειεθηξηζκνχ (Egyptian
Electricity Holding Company-EEHC θαη Egyptian Electricity Transmission Company-(EETC), κε αληηθείκελν
ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα αηνιηθά πάξθα, ελψ θπβεξλεηηθέο πεγέο αλέθεξαλ φηη νη δχν πιεπξέο έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία γηα
ειάρηζηε ηηκή ηεο ηάμεσο ησλ 3,8 ζεληο αλά θηινβαηψξα
(KWh). Οη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε Siemens πξφθεηηαη
λα μεθηλήζεη ηελ θαηαζθεπή δχν πξψησλ θάζεσλ δεκηνπξγίαο αηνιηθψλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, ελφο
ζηελ πεξηνρή Ras Gharib, δπλακηθφηεηαο 180 MW θαη
ελφο δεχηεξνπ ζηνλ Κφιπν νπέδ, δπλακηθφηεηαο 650
MW.
εκεηψλεηαη φηη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ηε Siemens
είραλ δηαθνπεί, έλεθα δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή αγνξάο απφ ην θξάηνο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηα αηνιηθά
πάξθα, θαζψο ε ηηκή επαλαγνξάο πνπ δεηνχζε ε γεξκαληθή πιεπξά θξηλφηαλ πςειή ζε ζχγθξηζε κε άιια αληίζηνηρα επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηηο αξκφδηεο αηγππηηαθέο
αξρέο (ξπζκηζηηθή αξρή γηα ηηο ΑΠΔ-NREA θαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ-EETC).

Δπελδχζεηο EGP60 δηζ. σο ην 2019 πξνγξακκαηίδεη ην
Τπνπξγείν Ηιεθηξηζκνχ
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξηζκνχ θ.
Shaker ζηα κέζα επηεκβξίνπ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο Αηγχπηνπ έσο ην 2019 αλέξρεηαη ζε EGP60 δηζ. Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε παξάιιεινπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ηε State Grid Corporation of China
(SGCC), ηελ αλαβάζκηζε 14 ζηαζκψλ ειέγρνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ηελ επέθηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κε ην δίθηπν ηνπ νπδάλ (ε πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα μεθηλήζεη ηνλ πξνζερή Ννέκβξην), θαζψο θαη ηα έξγα δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Αηγχπηνπ-. Αξαβίαο, θαη ΑηγχπηνπΔπξψπεο κέζσ Κχπξνπ θαη Διιάδαο. χκθσλα κε ηνλ θ.
Shaker, ην Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ πέηπρε θαηά ηελ πεληαεηία 2014-2018 ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 58%, θζάλνληαο ην επίπεδν
ησλ 58.000 MW ζην ηέινο Απγνχζηνπ 2018, έλαληη επη- Τπνγξαθή αηγππηην-ηζξαειηλψλ ζπκθσληψλ γηα κεηαπέδνπ 34.000 MW ην 2013.
θνξά θπζηθνχ αεξίνπ
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηφζν ηνπ εγρψξηνπ φζν θαη
πκθσλία γηα θαηαζθεπή λέαο ειηαθήο κνλάδαο ζην ηνπ δηεζλνχο Σχπνπ, νη εηαίξνη ησλ κεγάισλ ηζξαειηλψλ
θνηηαζκάησλ Leviathan θαη Tamar, ακεξηθαληθή Noble
Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα Energy θαη ηζξαειηλή Delek Drilling, ππέγξαςαλ πξνθαεπηεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ ηαξθηηθή ζπκθσλία κε ηνλ Αηγχπηην εηαίξν ηνπο East
Δλέξγεηαο (NREA) ππέγξαςε κε ην κεγάιν ηζπαληθφ ε- Gas Company (EGC) -ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο θξαηηθήο
λεξγεηαθφ φκηιν TSK ζχκβαζε αμίαο €20 εθαη. γηα ηελ EGAS κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ- γηα
θαηαζθεπή θσηνβνιηατθήο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξη- ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 39% ζηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίθήο ελέξγεηαο, παξαγσγηθήο ηζρχνο 26 MW, ζηελ πεξην- δεηαη ηνλ αγσγφ East Mediterranean Gas (EMG). Ζ σο
ρή Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. χκθσ- άλσ θίλεζε έγηλε κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
λα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο NREA, θ. El Khayat, ε κνλάδα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι ζηελ Αίγππην.
ζα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε 500.000 ηεηξ. κέηξσλ θαη Θπκίδνπκε φηη ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, ζην πιαίζην
αλακέλεηαη λα παξάγεη 53.000 MW εηεζίσο. Σν έξγν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα θαηαπξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε γαιιηθή ππεξεζία ζηεί ε ρψξα πεξηθεξεηαθφο δηακεηαθνκηζηηθφο θφκβνο
αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD), κέζσ δαλείνπ κε επ- γηα ην αέξην, νη Noble Energy θαη Delek Drilling είραλ
λντθνχο φξνπο, χςνπο €40 εθαη., ην νπνίν ζα ρξεκαηνδν- ππνγξάςεη δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ πψιεζε αεξίνπ ζηελ
ηήζεη επίζεο άιια ελεξγεηαθά projects ζηελ Αίγππην.
εηαηξεία Dolphinus Holdings ηεο Αηγχπηνπ. Με βάζε ηηο
ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, νη νπνίεο έιαβαλ ηελ έγθξηζε ηνπ
Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο κε ηνλ φκηιν Siemens γηα ηελ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε Dolphinus πξφθεηηαη λα εηζάγεη θπζηθφ αέξην απφ ην Ηζξαήι, αμίαο $15
θαηαζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξ- δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο.
λεζε απνθάζηζε πξφζθαηα λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζχκβαζή Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε απφθηεζε κεξηδίνπ
ηεο κε ην γεξκαληθφ φκηιν Siemens γηα ηε δεκηνπξγία 39% ζηνλ αγσγφ East Mediterranean Gas –κεξίδην ην
αηνιηθψλ πάξθσλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 2.000 MW νπνίν ζήκεξα αλήθεη θπξίσο ζε ηζξαειηλά επηρεηξεκαηηθαη επελδπηηθνχ θφζηνπο χςνπο €2 δηζ., ψζηε λα δηέπεηαη θά ζπκθέξνληα θαη δε δχν επηρεηξεκαηηψλ πνπ είραλ επηαπφ
ην
ρξεκαηνδνηηθφ
ζρήκα
“Build-Own- ηπρψο δηεθδηθήζεη απνδεκηψζεηο απφ ην αηγππηηαθφ θξάOperate”
(BOO),
αληί
ηνπ
ζρήκαηνο ηνο γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ (βι. θαησηέ“EPC+Finance” (“engineering-procurement-construction ξσ)- ζα δηελεξγεζεί κέζσ θνηλνπξαμίαο ησλ εηαίξσλ ησλ
+ finance”) πνπ ηζρχεη έσο ηψξα. εκεηψλεηαη φηη ν
ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ κε έδξα ηελ Κχπξν, θαζψο θαη
ζπγαηξηθήο ηνπ Αηγππηίνπ εηαίξνπ ηνπο, East Gas
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Company, κε έδξα ηελ Οιιαλδία. Καηά ηνλ θιαδηθφ Σχπν, oη ζεκεξηλνί κέηνρνη ηνπ αγσγνχ EMG πεξηιακβάλνπλ ηνλ αδεξηθψλ ζπκθεξφλησλ επελδπηηθφ φκηιν Mediterranean Gas Pipeline Ltd., ηνπο ηζξαειηλψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπο Merhav θαη EMI-EGI LP (Ampal American –Israel Corporation), ηνλ ηατιαλδέδηθν θξαηηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν PTT θαη ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία
πεηξειαίνπ EGPC.
Ζ ζπκθσλία ησλ Noble Energy, Delek θαη East Gas δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηξεηο εηαηξείεο λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηνλ αγσγφ East Mediterranean Gas, κήθνπο 90 ρικ., ν
νπνίνο μεθηλά απφ ην Ηζξαήι (Ashkelon) θαη θζάλεη ζηε
βφξεηα Υεξζφλεζν ηνπ ηλά (Al Arish) ππνζαιάζζηα,
ελψ απφ εθεί ζπλερίδεη σο ππέξγεηνο αγσγφο έσο ηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη αΐλη. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 39% ηνπ
αγσγνχ, βάζεη ησλ ζπκθσληψλ, νη ηξεηο εηαηξείεο ζα θαηαβάινπλ ζπλνιηθφ πνζφ $518 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ απφ
$185 εθαη. νη Noble Energy θαη Delek θαη $148 εθαη. ε
East Gas.
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο Noble Energy ζηηο
27/9, κέζσ ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ηελ Delek Drilling θαη
ηελ East Gas Company δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην γηγάληην θνίηαζκα Leviathan πξνο ηελ Αίγππην κε βάζε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ πεξαζκέλνπ Φεβξνπαξίνπ κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν Dolphinus, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πεξηζηαζηαθψλ πσιήζεσλ ζηελ Αίγππην αεξίνπ απφ ην θνίηαζκα Tamar. εκεηψλεηαη πάλησο φηη νη εμαγσγέο απφ
ην θνίηαζκα Tamar ζα πξνεγεζνχλ ρξνληθά, δεδνκέλνπ
φηη ε παξαγσγή απφ ην θνίηαζκα Leviathan αλακέλεηαη
λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2019. χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ, ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηξηψλ
νκίισλ ππφθεηηαη ζε εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο θαλνληζηηθέο Αξρέο Αηγχπηνπ θαη Ηζξαήι, θαζψο επίζεο ζε
έιεγρν νηθνλνκηθήο / εκπνξηθήο βησζηκφηεηαο θαη ζε
πξνεγνχκελε αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγφ πξνο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο.
Ζ αλσηέξσ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη επίζεο, θαηά ηνλ
εγρψξην θαη δηεζλή Σχπν, ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ θαη ηελ αλαζηνιή νησλδήπνηε πεξαηηέξσ
δηεθδηθήζεσλ ησλ ηζξαειηλψλ νκίισλ έλαληη ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, νη
νπνίεο είραλ επηδηθαζηεί ζηελ ηζξαειηλή πιεπξά ζην
πιαίζην δηεζλνχο δηαηηεζίαο θαη αθνξνχλ ηελ αλαζηνιή
απφ ην έηνο 2012 ηεο κεηαθνξάο αηγππηηαθνχ θπζηθνχ
αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediterranean Gas. εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο εμήγε θπζηθφ
αέξην κέζσ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ έσο ην 2012, σζηφζν
έθηνηε δηεθφπε ε ξνή αηγππηηαθνχ αεξίνπ πξνο ην Ηζξαήι, εμαηηίαο επαλεηιεκκέλσλ ελεξγεηψλ δνιηνθζνξάο
επί ηνπ αγσγνχ απφ αθξαίεο ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο
ηνπ Βνξείνπ ηλά, αιιά θαη ηεο κε επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ αεξίνπ ηεο Αηγχπηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Ζ ηζξαειηλή πιεπξά είρε
παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ
δηεζλνχο εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηε Γελεχε, δηεθδη-
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θψληαο απνδεκηψζεηο απφ ηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο
νκίινπο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη θπζηθνχ αεξίνπ
(EGAS).
Σν σο άλσ δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην επηδίθαζε ην
2015 πνζά αηγππηηαθψλ απνδεκηψζεσλ χςνπο $1,76 δηζ.
πξνο ηελ ηζξαειηλή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (Israeli Electricity Company) θαη $288 εθαη. πξνο ηελ Eastern Mediterranean Gas Company. Όπσο αλέθεξαλ ηα δηεζλή κέζα
ελεκέξσζεο, πξφζθαηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ ηζξαειηλή πιεπξά γηα κείσζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ σο άλσ απνδεκηψζεσλ ζην επίπεδν ησλ $470 εθαη., κε πξννπηηθή απφζβεζήο ηνπ εληφο
πεξηφδνπ 15εηίαο, ελψ ζπλερίδνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
απνπιεξσκήο ησλ απνδεκηψζεσλ.
Οη εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι απφ ηνλ
αηγππηηαθφ φκηιν Dolphinus Holdings εθηηκάηαη φηη ζα
μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, ελψ
ζηε ζπλέρεηα ζα απμεζνχλ ζηαδηαθά γηα λα θζάζνπλ ηε
κέγηζηε δπλακηθφηεηά ηνπο πεξί ην επηέκβξην ηνπ 2019.
χκθσλα κε ηνλ φκηιν Delek, σο ην ηέινο ηνπ 2019 αλακέλεηαη λα κεηαθέξεηαη πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 350 εθαη.
θ.π. εκεξεζίσο απφ ηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα πξνο ηελ
Αίγππην, ελψ ζε πεξίνδν δεθαεηίαο, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα έρεη κεηαθεξζεί ζα αλέξρεηαη
ζε πεξίπνπ 64 δηζ. θπβηθά κέηξα.
Ο φκηινο Delek θαη νη ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο επί ηνπ
παξφληνο αλακέλεηαη λα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ
αγσγνχ θαη λα μεθηλήζνπλ εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξέςνπλ ηε ξνή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε
κεηαθνξά αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι πξνο ηελ Αίγππην.
χκθσλα κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Πεηξειαίνπ ηεο 27/9, «ε ζπκθσλία ησλ νκίισλ DelekNoble Energy-East Gas Company έξρεηαη λα εληζρχζεη
ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ λα απειεπζεξψζεη ηελ εγρψξηα αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη λα αλνίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο αεξίνπ ζε
ηδησηηθέο εηαηξείεο». Πεξαηηέξσ, «ην Τπνπξγείν ραηξεηίδεη ην λέν ελ ιφγσ βήκα απφ ηνπο ηδησηηθνχο νκίινπο πνπ
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην». Καηά ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ,
θ. Hamdi Abdelaziz, «ην Τπνπξγείν είλαη έηνηκν λα εμεηάζεη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο αεξίνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο
αλάδεημεο ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ θφκβν γηα ην
θπζηθφ αέξην».
πκθσλία ηερληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ENPPI θαη
βξεηαληθνχ νκίινπ
ηηο 24/9, ν αηγππηηαθφο θξαηηθφο ηερληθφο φκηινο ηνπ
θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ENPPI ππέγξαςε ζπκθσλία
κε ην βξεηαληθφ φκηιν Wood Group κε αληηθείκελν ηελ
ηερληθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο γηα θπζηθφ
αέξην ζε βαζηά χδαηα. ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο
παξέζηε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla,
ν Δκπνξηθφο Απεζηαικέλνο ηνπ Βξεηαλνχ Π/Θ γηα ηελ
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Αίγππην Sir Jeffrey Donaldson θαη ν λένο Βξεηαλφο Πξέζβεο ζην Κάηξν Sir Geoffrey Adams. χκθσλα κε ηνλ
Τπνπξγφ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ζηφρν ηεο ζπκθσλίαο
απνηειεί ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ απφ ηηο δχν πιεπξέο, φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα
γηα θπζηθφ αέξην ζε κεγάια βάζε, κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηεο αηγππηηαθήο πιεπξάο θαζψο απηή εληείλεη ηηο
πξνζπάζεηέο ηεο γηα εληνπηζκφ πξφζζεησλ θνηηαζκάησλ
αεξίνπ ζε ππεξάθηηεο πεξηνρέο, ηφζν ζηε Μεζφγεην φζν
θαη ζηνλ Κφιπν ηνπ νπέδ θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα.
Τπνγξαθή ζχκβαζεο γηα εθζπγρξνληζκφ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο επηεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) ππέγξαςε ζηηο 25/9 ζχκβαζε κε
ην δηεζλή ηερλνινγηθφ φκηιν ABB Alliance γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θφζηνπο EGP324 εθαη. (πεξίπνπ $18,2 εθαη.). χκθσλα κε
ηνλ Τπνπξγφ Ζιεθηξηζκνχ θ. Shaker, ην ελ ιφγσ θέληξν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ επηά αηγππηηαθψλ πεξηθεξεηψλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Γηψξπγαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Ηζκαειίαο, ηνπ νπέδ, ηνπ Πνξη αΐλη, ηνπ Βνξείνπ θαη ηνπ
Ννηίνπ ηλά, ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηεο Sharqiya.
Γηαθνπή εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Αίγππην
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. ElMolla ζην ηέινο επηεκβξίνπ, ε Αίγππηνο κφιηο έρεη νινθιεξψζεη ηελ παξαιαβή ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο θνξηίνπ
εηζαγφκελνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG). Πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ αλέθεξαλ ζρεηηθά φηη ε
Αίγππηνο δηαθφπηεη ηηο εηζαγσγέο LNG, δεδνκέλνπ φηη
έρεη επηηεπρζεί επίπεδν απηάξθεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
επηεκβξίνπ, δηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ λέσλ θνηηαζκάησλ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο
κε ην εζληθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ην επίπεδν ηεο εγρψξηαο εκεξήζηαο παξαγσγήο
αεξίνπ έρεη θζάζεη ηα 6,6 δηζ. θ.π., θαηφπηλ ηεο πξφζθαηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ην γηγαληηαίν θνίηαζκα
Zohr ζηα 2 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε
ηνλ εγρψξην θιαδηθφ Σχπν, ε Αίγππηνο δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κίαο εθ ησλ δχν πισηψλ κνλάδσλ επαλαεξηνπνίεζεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Ain Sokhna
(Floating Storage Regasification Unit) κε ηελ επσλπκία
Höegh Gallant (λνξβεγηθήο πξνέιεπζεο).
Καηά ηηο ίδηεο πεγέο, νη εηζαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ θνζηίδνπλ ζην αηγππηηαθφ θξάηνο πεξίπνπ
$280 εθαη. ζε κεληαία βάζε, ελψ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκεζνχλ θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο $3 δηζ. απφ ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηελ παχζε ησλ εηζαγσγψλ LNG.
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ΔΜΠΟΡΙΟ
πκθσλίεο Αηγχπηνπ-ITFC γηα ρξεκαηνδφηεζε εηζαγσγψλ βαζηθψλ αγαζψλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Κξαηηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) ππέγξαςε ζηηο
6/9 ζπκθσλία κε ηελ, εδξεχνπζα ζηελ Σδέληα, International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), κέινο
ηνπ νκίινπ ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (IDB),
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ, επηδνηνχκελσλ αγαζψλ απφ ηελ Αίγππην, ζπλνιηθήο αμίαο $1 δηζ.
ηελ ηειεηή ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο παξέζηεζαλ νη
Τπνπξγνί Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr
θαη Πξνκεζεηψλ, θ. Meselhy. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν
Τπνπξγφο Πξνκεζεηψλ, «ε ζπκθσλία ζα βνεζήζεη ην
αηγππηηαθφ θξάηνο λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο
επηδνηνχκελσλ βαζηθψλ αγαζψλ ζηνπο πνιίηεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ επάξθεηα αγαζψλ φπσο ηα καγεηξηθά έιαηα
θαη ε δάραξε». Δπηπιένλ, δεχηεξε ζπκθσλία ππνγξάθεθε κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη ηεο ITFC γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ζπλνιηθήο αμίαο $2 δηζ.
Οη ελ ιφγσ δχν ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ ζην πιαίζην
ηεο πινπνίεζεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο κε ηελ ITFC, ε νπνία είρε ππνγξαθεί ηνλ
Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ αγαζψλ (ηξνθίκσλ, ζηηεξψλ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ) απφ ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο
$3 δηζ. Όπσο αλέθεξε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ITFC,
θ. Sonbol, ε ITFC έρεη παξάζρεη ζηελ Αίγππην ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $7,27 δηζ. απφ ην
έηνο 2008 έσο ην ηξέρνλ έηνο, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε εηζαγσγψλ βαζηθψλ αγαζψλ, αξγνχ πεηξειαίνπ θαη
παξαγψγσλ πεηξειαίνπ.
Ο Πξφεδξνο Al Sisi εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ηεισλεηαθψλ δαζκψλ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 11/9 ν
Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ελέθξηλε δηα δηαηάγκαηνο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ζε
ζεηξά εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα,
νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηέξσζε
εληαίνπ δαζκνχ χςνπο 20% ζε εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο επίζεο απμήζεηο δαζκψλ απφ ην
επίπεδν ηνπ 5% ζε 40% ζε ζεηξά εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη αχμεζε ηνπ δαζκνχ ζηνπο εηζαγφκελνπο ρπκνχο ζην επίπεδν ηνπ 60%, έλαληη ηνπ ηζρχνληνο κέρξη
ηψξα 20%. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αχμεζε
ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε επίπεδν έσο 40%
αθνξά πξντφληα φπσο ελδχκαηα, ειεθηξνληθά είδε, νξηζκέλα είδε δηαηξνθήο θαη δσνηξνθέο γηα θαηνηθίδηα. Ωο
ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ν νηθνλνκηθφο Σχπνο θαηέγξαςε επίζεο ηε κείσζε θαηά 35% ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην σο
θαχζηκν, ηε κείσζε ηνπ δαζκνχ εηζαγσγψλ πβξηδηθψλ
νρεκάησλ ζε 30%, θαζψο θαη ηελ απαιιαγή ησλ εηζαγσ-
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γψλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ απφ δαζκνχο. Δπηπιένλ,
εληαίνο ρακειφο δαζκφο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% επηβάιιεηαη
ζε πξντφληα πνπ επαλεηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, φπνπ
πξνεγνπκέλσο είραλ εμαρζεί γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, ελψ εληαίνο δαζκφο 2% επηβάιιεηαη ζε εηζαγσγέο
πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή βξεθηθνχ γάιαθηνο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ, ηέινο, ζεκαληηθφηαηεο θνξνινγηθέο εθπηψζεηο γηα επαλεηζαγφκελα αγαζά,
αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε εγρψξηα ζπζηαηηθά ή θαη ην βαζκφ εγρψξηαο επεμεξγαζίαο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εηζαγσγέο πξντφλησλ πξνέιεπζεο Δ.Δ.
δελ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ δαζκνινγίνπ, δεδνκέλνπ φηη ξπζκίδνληαη απφ ηε
πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ.
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εθαη. Ωο θνξπθαίεο αγνξέο πνπ απνξξνθνχλ ηα αηγππηηαθά εμαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα αλαθέξνληαη ε . Αξαβία, ε Ρσζία, ε Οιιαλδία, ην Κνπβέηη, ε Βξεηαλία θαη ηα
ΖΑΔ.
Η Αίγππηνο αγνξάδεη 475.000 ηφλνπο ξσζηθνχ θαη νπθξαληθνχ ζηηαξηνχ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηα
ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (GASC) ππέγξαςε πνιχ πξφζθαηα ζπκβφιαηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ, κε ζθνπφ ηελ αγνξά 475.000
ηφλσλ ζηηαξηνχ ξσζηθήο θαη νπθξαληθήο πξνέιεπζεο,
θαηφπηλ δηελέξγεηαο δχν ζρεηηθψλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ.
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο γηα
αχμεζε ηηκψλ εμαγσγήο αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφζθαηα ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο νπνίαο ηξνπνπνηείηαη γηα δηάξθεηα ελφο έηνπο
ε ηηκή εμαγσγήο ησλ εγρψξηα παξαγφκελσλ αδσηνχρσλ
ιηπαζκάησλ ζε EGP500 αλά ηφλν, έλαληη EGP125 αλά
ηφλν. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε απφθαζε ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε επαξθψλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ γηα
ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο γεσξγίαο, ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζηελ εγρψξηα αγνξά ιηπαζκάησλ θαη ζηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ παξαγσγψλ λα εθπιεξψλνπλ ηελ πνζφζησζε εθνδηαζκνχ ηεο αγνξάο πνπ ηνπο έρεη θαζνξηζηεί απφ
ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε
ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κφιηο 618.500 ηφλνη
αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ παξαδφζεθαλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαηά ην δηάζηεκα Μαξηίνπ-Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο,
έλαληη ζπλνιηθνχ χςνπο πνζνζηψζεσλ 1,35 εθαη. ηφλσλ
θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν.

ηα $3,62 δηζ. ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ
Ινχλην
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην χςνο ηνπ αηγππηηαθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά
44% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελν ζε $3,62 δηζ., έλαληη $2,51 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2017. Ζ
αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 7,8% ζε
εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλην 2018 ζηα $2,1 δηζ. (έλαληη $1,95
δηζ. ηνλ Ηνχλην 2017), κε πςειφηεξεο απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+33,8%), πιαζηηθψλ
ζε αξρηθέο κνξθέο (+45,4%), δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο (+15,7%) θαη ζαπνπληψλ / απνξξππαληηθψλ
(+120,2%). Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά
28,2% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλην 2018 ζηα $5,72 δηζ.
(έλαληη $4,46 δηζ.) ηνλ Ηνχλην 2017, κε πςειφηεξεο απμήζεηο ζηηο εηζαγσγέο ζηδήξνπ / ράιπβα (+106,1%), αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+84,4%), πιαζηηθψλ ζε αξρηθέο
κνξθέο (+61,3%) θαη νρεκάησλ (+78,2%).
Αλακελφκελε πηψζε ηεο αηγππηηαθήο παξαγσγήο ξπδηνχ ζηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν
Άλνδνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφ- χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην επίπεδν ηεο αηγππηηαλησλ ην δηάζηεκα 9.2017-7.2018
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην αηγπ- θήο παξαγσγήο ξπδηνχ θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή
πηηαθφ ζπκβνχιην εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πεξίνδν (2018/19) αλακέλεηαη λα θαηαγξάςεη πηψζε ηεο
(Agricultural Exports Council), ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηάμεσο ηνπ 15%, αλεξρφκελν ζε 2,8 εθαη. ηφλνπο, θαηψαγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηά ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ ηεξν ηεο πξνεγνχκελεο πξφβιεςεο παξαγσγήο πνπ αλεξ2017 – Ηνπιίνπ 2018 αλήιζε ζε $2,114 δηζ., έλαληη ρφηαλ ζηνπο 3,3 εθαη. ηφλνπο. Οη εθηηκήζεηο ηνπ ακεξη$2,111 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν επηεκβξίνπ θαληθνχ Τπνπξγείνπ αλέθεξαλ επίζεο πσο ε Αίγππηνο
2016-Ηνπιίνπ 2017, εκθαλίδνληαο κηθξή αχμεζε αλακέλεηαη λα εηζάγεη πεξίπνπ 300.000 ηφλνπο ξπδηνχ.
(+0,14%). Αληίζηνηρα, ν φγθνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θαηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν απμήζεθε ζηνπο 3,973 Γηαηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ηνλ
εθαη. ηφλνπο, έλαληη 3,711 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληί- Οθηψβξην
ζηνηρε πεξίνδν επηεκβξίνπ 2016-Ηνπιίνπ 2017 (αχμεζε Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε
7%). ε γεσγξαθηθφ επίπεδν, ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηε δηαηήξεζε ηεο πξνθαζνξηζκέ2017 – Ηνπιίνπ 2018, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ λεο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην φζνλ αθνξά ηηο
πξντφλησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο αλήιζαλ $771 εθαη., ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα ηεισλεία γηα ηνλ
εθείλεο πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ηε Βξεηαλία ζε $630 εθαη., Οθηψβξην, ζην ζηαζεξφ επίπεδν ησλ 16 ιηξψλ αλά δνιαπηέο πξνο επξσπατθέο ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ζε $409 εθαη., ιάξην. εκεηψλεηαη φηη ε πξνθαζνξηζκέλε ηεισλεηαθή
πξνο αζηαηηθέο ρψξεο ζε $248 εθαη., πξνο ρψξεο ηεο Α- ηζνηηκία ηεο ιίξαο αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 90% ηεο επίζεκεξηθήο ζε 29 εθαη. θαη πξνο αθξηθαληθέο ρψξεο ζε $27 κεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, ε νπνία αλήιζε ζηηο 17,86 ιίξεο αλά δνιιάξην ζην
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ηέινο επηεκβξίνπ.
ηνηρεία γηα ηελ αηγππηηαθή αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ίληεξλεη ηνλ Ινχλην
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο ε αηγππηηαθή αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο
έραζε πεξίπνπ 800 ρηι. ζπλδξνκεηέο, κε απνηέιεζκα ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο απηψλ λα αλέιζεη ζε 95,7 εθαη.,
έλαληη 96,5 εθαη. ην Μάην 2018. Αληίζηνηρα, ε εγρψξηα
αγνξά ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ «θέξδηζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ πεξίπνπ 1,6 εθαη. λένπο ζπλδξνκεηέο.
Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
απφ θηλεηέο ζπζθεπέο απμήζεθε ηνλ Ηνχλην θαηά 4,7%
έλαληη ηνπ Μαΐνπ, θζάλνληαο ηνπο 32,8 εθαη. ρξήζηεο,
ελψ ε αλαινγία ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο επί ηνπ ζπλφινπ ζπλδξνκεηψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήιζε ηνλ Ηνχλην ζε 34,4%. Ζ έθζεζε
έδεημε επίζεο ειαθξά κεληαία άλνδν ηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο ADSL θαηά
1,5% έλαληη ηνπ Μαΐνπ, ζην επίπεδν ησλ 5,83 εθαη. ηνλ
Ηνχλην, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ADSL
(40%) λα ζπγθεληξψλεηαη ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή
ηνπ Καΐξνπ, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
Γέιηα Νείινπ (31% ησλ ρξεζηψλ). Σέινο, ε έθζεζε θαηέδεημε ηελ ειαθξά κεληαία πηψζε (-4,2%) ηνπ αξηζκνχ
ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνλ Ηνχλην ζην επίπεδν ησλ 7,4 εθαη.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Πξφγξακκα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα αλαδηάξζξσζε
θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εθπνλήζεη πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ
θισζηνυθαληνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο βάκβαθνο, δηα
ηεο ρνξήγεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ χςνπο EGP24 δηζ.
(πεξίπνπ $1,34 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κεγάινπ θξαηηθνχ νκίινπ
Cotton & Textile Industries Holding Company θαη πάλσ
απφ 30 αθφκε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θισζηνυθαληνπξγίαο / βακβαθνβηνκεραλίαο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ. Κεληξηθνχο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ε εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (νηθνπέδσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κνλάδσλ παξαγσγήο) ηνπ θιάδνπ, ηα νπνία
πιενλάδνπλ θαη ππνιεηηνπξγνχλ, κε ζηφρν –κεηαμχ
άιισλ- ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ ηνπ θιάδνπ πξνο ηνπο
πηζησηέο ηνπ (αξθεηνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη νξγαληζκνί
ηνπ δεκνζίνπ), θαζψο επίζεο ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ κνλάδσλ (θισζηεξίσλ, πθαληήξησλ θιπ.) πνπ ζα
απνκείλνπλ.
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Τπφ εθθαζάξηζε ε θξαηηθή ηζηκεληνβηνκεραλία National Company for Cement
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο 10/9,
ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ αλαθνίλσζε ηε
ζέζε ηεο θξαηηθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο National Company for Cement ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, έπεηηα απφ
62 ρξφληα ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θ. Tawfeek, νη δεκίεο ηεο ελ
ιφγσ ηζηκεληνβηνκεραλίαο κφλν θαηά ηελ πεξζηλή ρξήζε
έθζαζαλ ην επίπεδν ησλ $50 εθαη., ελψ ππάξρνπλ επίζεο
ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηεο πξνο ηηο θξαηηθέο εηαηξείεο θπζηθνχ αεξίνπ, χςνπο EGP4,4 δηζ. θαη ειεθηξηζκνχ,
χςνπο EGP700 εθαη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο επηρείξεζεο δηελεξγείηαη ζε βήκαηα, πνπ μεθίλεζαλ κε ηελ έμνδν ηεο
κεηνρήο ηεο απφ ην Υξεκαηηζηήξην ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ελψ επίθεηηαη ε πψιεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο
ζηνπο νκίινπο Suez Cement Company θαη Nahda Company, θαζψο θαη ε πψιεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο,
πξνο κεξηθή απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο.
Πξνο εθπνίεζε 14 βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ εθθνθθηζηεξίσλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfeek, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα
εθπνηήζεη 14 βηνκεραληθέο εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ
κνλάδεο εθθνθθηζηεξίσλ βάκβαθνο, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο EGP27 δηζ. (πεξίπνπ $1,51 δηζ.). Καηά ηνλ
θ. Tawfeek, «ε εθπνίεζε ησλ σο άλσ εθηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ πξνεγνπκέλσο ην θξάηνο πξνβεί ζε
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ρξήζε ηνπο, ψζηε λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε αθηλήησλ» (πξνθαλψο
ελλνείηαη ε δηαθνπή ηεο ηξέρνπζαο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ν θαζαξηζκφο απηψλ), «ελψ ηα ζθνπνχκελα έζνδα πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
θιάδσλ ηεο θιψζεο θαη ηεο χθαλζεο. Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ν ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη, πέξαλ
ηεο παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη εθπνίεζεο ησλ σο άλσ 14
εθθνθθηζηεξίσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ησλ ππνινίπσλ 11 εθθνθθηζηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θξαηηθφ φκηιν Cotton & Textile Industries
Holding Company. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Tawfeek,
ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο παξαγσγήο βάκβαθνο, κε ηε ζπλεξγαζία ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη
ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ. Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε, ηέινο, ζε θπβεξλεηηθά ζρέδηα ζπγρσλεχζεσλ θξαηηθψλ
θαξκαθνβηνκεραληψλ, θαζψο θαη εθπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ ζθξαπ ηεο θξαηηθήο ραιπβνπξγίαο Egyptian Iron
& Steel Company, ε αμία ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε κεηαμχ EGP4 θαη EGP5 δηζ., κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
αλάπηπμεο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ελ ιφγσ θιάδσλ.
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Η εγρψξηα αγνξά ηζηκέληνπ αληηκεησπίδεη ππεξπξνζθνξά θαη πηψζε ηεο δήηεζεο
χκθσλα κε δειψζεηο εθπξνζψπνπ ηνπ θιάδνπ ηζηκεληνβηνκεραλίαο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), ε εγρψξηα δήηεζε ηζηκέληνπ θαηέγξαςε πηψζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2018 ζηνπο 25
εθαη. ηφλνπο, έλαληη 26 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε
πεξζηλή πεξίνδν. Δπηπιένλ, παξά ηελ πιεζψξα κεγάισλ
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζε νιφθιεξε
ηε ρψξα, ε δήηεζε ηζηκέληνπ ην 2017 ζεκείσζε πηψζε
θαηά 4,5% έλαληη ηνπ 2016. Καηά ηε FEI, ην θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε εγρψξηα ηζηκεληνβηνκεραλία
είλαη ε ππεξπξνζθνξά, κε ηα απνζέκαηα λα εκθαλίδνπλ
αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 2,3 εθαη. ηφλσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2018, αλεξρφκελα ζηνπο 7,1 εθαη. ηφλνπο.
πδεηήζεηο κε ηε Ρσζία γηα ζπλεξγαζία ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfeek ζπλαληήζεθε κε ξσζηθή αληηπξνζσπεία ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ εθπξφζσπνο κεγάιεο ξσζηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, κε αληηθείκελν ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ελ
ιφγσ θιάδν βαξηάο βηνκεραλίαο, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπλεξγαζία πξνο αλάπηπμε ηεο παιηάο θξαηηθήο
αηγππηηαθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Al-Nasr Automobile
Company. Όπσο αλέθεξαλ ηα δεκνζηεχκαηα, απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο δηεπθξηλίζηεθε φηη ε ζπλεξγαζία γηα
αλάπηπμε ηεο Al-Nasr δελ πξφθεηηαη λα πεξηιακβάλεη
πψιεζε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζε μέλνπο εηαίξνπο / επελδπηέο. Βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηεο Al-Nasr
απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή νπηηθή, ε αχμεζε ησλ εγρψξησλ εμαξηεκάησλ ησλ παξαγφκελσλ απηνθηλήησλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαγσγήο ηεο.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
ε EGP77 δηζ. νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed, ε Αίγππηνο θαηεπζχλεη επελδπηηθά θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP77 δηζ.
(πεξίπνπ $4,3 δηζ.) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2018/19),
ζην πιαίζην ηνπ κεζνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2018-2022. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ αλήιζε ζε EGP65,7 δηζ. θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο (2017/18).
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Δγθαίληα νινθιεξσζέλησλ νδηθψλ έξγσλ απφ ηνλ
Αηγχπηην Πξφεδξν Al Sisi
χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζηηο 9/9 ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi, καδί κε
ηνλ Π/Θ θ. Madbouly θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ θ. El-Wazir, κε ηελ παξνπζία
αξηζκνχ ζεκαληηθψλ Τπνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο, εγθαηλίαζαλ δηα ηειεδηάζθεςεο νινθιεξσζέληα νδηθά έξγα
απφ ηελ Αξρή Οδψλ & Γεθπξψλ (Egyptian General Authority for Roads, Bridges & Land Transport), ζπλνιηθνχ
θφζηνπο EGP7,9 δηζ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ «Πεξηθεξεηαθνχ Γαθηπιίνπ», θαζψο θαη
έξγα ηνπ νδηθνχ άμνλα ηνπ Νείινπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν
άμνλαο ηεο γέθπξαο Tama (ζχλδεζε Assiut-Sohag) ζηνλ
Άλσ Νείιν, ε γέθπξα Qous ζηελ πεξηνρή ηεο Qena (Άλσ
Αίγππηνο), θαζψο θαη νη γέθπξεο Borg El Arab ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Baltim ζηελ πεξηθέξεηα Kafr
El Sheikh, ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ, αλαηνιηθά
ηεο Αιεμάλδξεηαο.
Δπηπιένλ, απφ ηνπο θαηά ηφπνπο θπβεξλήηεο εγθαηληάζηεθαλ ε πεξηθεξεηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή
Bilbeis (ζην λφηην Γέιηα ηνπ Νείινπ) κε ηνλ νδηθφ άμνλα
Καΐξνπ-νπέδ, ε λέα γέθπξα Sidi Kerir ζηελ πεξηθέξεηα
ηεο Αιεμάλδξεηαο, ν λένο θεληξηθφο νδηθφο άμνλαο ζην
Sharm El-Sheikh, θαζψο θαη ε λέα γέθπξα Ferdan ζηελ
πεξηνρή ηεο Ηζκαειίαο, έξγα ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί
απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ ηξαηνχ.
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο έδσζε
εληνιή γηα ηε ζχζηαζε επηηξνπήο πνπ ζα επηζεσξήζεη
ηελ θαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο
θαη ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο
εληφο πεξηφδνπ ελφο κελφο. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο θ. Al
Sisi ηφληζε ηε ζεκαζία εμάιεηςεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ
απνξξηκκάησλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ θαηαπαηήζεσλ γαηψλ
ζηηο φρζεο ηνπ Νείινπ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε απαιινηξηψζεσλ ησλ γαηψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο λέεο νδηθέο
αξηεξίεο εληφο πεξηφδνπ πεληαεηίαο, ψζηε λα απνθεπρζεί
ε αλεμέιεγθηε δφκεζε.
Σέινο, ν θ. Al Sisi επηζεψξεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ηνπ ππφ νινθιήξσζε «Πεξηθεξεηαθνχ Γαθηπιίνπ», ν νπνίνο ζπλδέεη επηά πεξηθέξεηεο ηεο Αηγχπηνπ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην Κάηξν, δηεπθνιχλνληαο ην
κεηαθνξηθφ έξγν θαη βνεζψληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. Arafat, ν «Πεξηθεξεηαθφο Γαθηχιηνο», ν νπνίνο αλακέλεηαη ζχληνκα λα εγθαηληαζηεί επηζήκσο,
πξφθεηηαη λα εμνηθνλνκήζεη θνλδχιηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο EGP800 εθαη. (πεξίπνπ $45 εθαη.)
ζε εηήζηα βάζε, θαζψο ζα κεηψζεη δξαζηηθά ηελ θαηαλάισζε –επηδνηνχκελσλ- θαπζίκσλ θαηά ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.
Γηάηαγκα γηα απαιινηξίσζε γαηψλ πξνο θαηαζθεπή
ηνπ “monorail”
ηηο 9/9, ν Αηγχπηηνο Π/Θ εμέδσζε δηάηαγκα δηα ηνπ νπνίνπ θαζηζηά ην κεγάιν επελδπηηθφ ζρέδην θαηαζθεπήο
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ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”)
έξγν «εζληθνχ ζπκθέξνληνο». Σν δηάηαγκα πξνβιέπεη
επίζεο ηελ απαιινηξίσζε γαηψλ νη νπνίεο δελ αλήθνπλ
ζην θξάηνο, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο ηνπ
2017, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζρεδηάδεη
λα θαηαζθεπάζεη δχν ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο «κνλήο
ηξνρηάο» (“monorail”), ε πξψηε κήθνπο 52 ρικ. πνπ ζα
ζπλδέεη ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα κε ηα αλαηνιηθά
πεξίρσξα θαη ην θέληξν ηνπ Καΐξνπ, ε δε δεχηεξε κήθνπο 35 ρικ. πνπ ζα ζπλδέεη ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ
Καΐξνπ (πεξηνρή 6th of October κε Γθίδα). Ζ γξακκή
“monorail” πξνο ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα εθηηκάηαη πσο ζα νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ ηξηεηίαο θαη ζα
κεηαθέξεη πεξίπνπ 250.000 επηβάηεο εκεξεζίσο.
Αηγππηην-ηηαιηθφ θφξνπκ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ
ζηελ Αιεμάλδξεηα
χκθσλα κε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν
MENA, ζην ηέινο επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Αιεμάλδξεηα επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ηίηιν “EgyptianItalian Dialogue on Maritime Economy”, κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Σν θφξνπκ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ εδψ
ηηαιηθή Πξεζβεία, ζε ζπλεξγαζία κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, ηνλ ηηαιηθφ θνξέα πξνψζεζεο
εμαγσγψλ θαη πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ (ICE) θαη ην
ηηαιηθφ εκπνξηθφ επηκειεηήξην ζηελ Αίγππην. Πεξηζζφηεξνη απφ 100 εθπξφζσπνη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ απφ ηηο δχν ρψξεο
παξαθνινχζεζαλ ην θφξνπκ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εθπξνζψπσλ ιηκεληθψλ αξρψλ, λαππεγείσλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ πνπ αζρνινχληαη κε έξγα ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. Κχξηνη ππνθιάδνη πνπ απαζρφιεζαλ ηηο
εξγαζίεο ηνπ θφξνπκ πεξηέιαβαλ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηα ζπζηήκαηα logistics θαη πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ (multimodal transport), θαζψο θαη ηηο επελδπηηθέο
επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αίγππην ζηνπο σο άλσ ηνκείο.
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο πξνκήζεηαο ζηδεξνδξνκηθνχ
πιηθνχ
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ζηηο 25/9
ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο
εηαηξείαο ζηδεξνδξφκσλ (ENR) θαη ηεο ξσζν-νπγγξηθήο
θνηλνπξαμίαο Transmashholding-Hungary γηα ηελ εηζαγσγή θαη εγρψξηα ηειεηνπνίεζε 1.300 λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ, ζπκβαηηθήο αμίαο €1,2 δηζ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζηελ ηζηνξία ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Μεηαμχ ησλ 1.300 βαγνληψλ, ηα 800 πξφθεηηαη λα είλαη θιηκαηηδφκελα, ελψ ε πξψηε παξάδνζε απφ πιεπξάο ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ 14 κήλεο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ξσζν-νπγγξηθή θνηλνπξαμία
θέξεηαη λα θέξδηζε ην ζρεηηθφ δεκφζην δηαγσληζκφ απφ
ηνλ θηλεδηθφ φκηιν CRCC Corporation Limited.
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Ζ ζπκθσλία ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ κε ηελ θνηλνπξαμία πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ 40% ζηα
βαγφληα ζε αηγππηηαθά εμαξηήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε
βηνκεραληθέο κνλάδεο ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ
ηξαηνχ.
Δπηπιένλ, ζηηο 17/9, ε θξαηηθή εηαηξεία ζηδεξνδξφκσλ
(ENR) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην κεγάιν
ακεξηθαληθφ φκηιν Progress Rail (ζπγαηξηθφ ηνπ νκίινπ
Caterpillar) κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα λέσλ αηκνκεραλψλ,
θαζψο θαη ην ζηαδηαθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηφινπ ησλ αηγππηηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Η Αίγππηνο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο ηνπξηζηηθφο
πξννξηζκφο παγθνζκίσο
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO), ε Αίγππηνο αλαθεξχρζεθε ν ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο
ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ην 2017. πγθεθξηκέλα, ζηελ
εηήζηα θεηηλή έθζεζή ηνπ γηα ηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή
αγνξά, ν Οξγαληζκφο αλαθέξεη φηη ε Αίγππηνο ππνδέρζεθε ην 2017 8,5 εθαη. ηνπξίζηεο, αξηζκφ θαηά 55,1%
απμεκέλν έλαληη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ εηζεξρφκελεο
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηνπ 2016.
Αχμεζε 42% ηνπ αξηζκνχ εηζεξρνκέλσλ ηνπξηζηψλ ην
επηάκελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ν αξηζκφο εηζεξρνκέλσλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα παξνπζίαζε ην επηάκελν ηξέρνληνο έηνπο
αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 42% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017, αλεξρφκελνο ζε 6,146 εθαη., έλαληη
4,341 εθαη. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά ην επηάκελν 2018 πξνήιζε απφ
ηελ Δπξψπε (3,66 εθαη. ηνπξίζηεο), ελψ νη αθίμεηο απφ
αξαβηθέο ρψξεο αλήιζαλ ζε 1,74 εθαη. Αθνινχζεζαλ νη
αθίμεηο απφ ηελ Αζία (373,4 ρηι.), ηελ Ακεξηθή (254 ρηι.)
θαη ηελ Αθξηθή (92 ρηι.). Απφ πιεπξάο επξσπατθψλ αθίμεσλ, ηε κεγαιχηεξε άλνδν θαηέγξαςαλ νη αθίμεηο απφ
Γεξκαλία, κε 927,6 ρηι. έλαληη 612,3 ρηι. ην επηάκελν
2017. Αληίζηνηρα, νη αθίμεηο απφ ηε Βξεηαλία αλήιζαλ
ην επηάκελν 2018 ζε 243,3 ρηι., απφ ηελ Ηηαιία ζε 194,8
ρηι., απφ ηηο ρψξεο Benelux ζε 188,4 ρηι., απφ ηε Γαιιία
ζε 115,6 ρηι., απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζε 98 ρηι. θαη
απφ ηελ Απζηξία ζε 90,5 ρηι.
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ΟΤΓΑΝ
Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζην νπδάλ θαη αλαηίκεζε
ηνπ δνιιαξίνπ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηελ 1ε επηεκβξίνπ ε ηζνηηκία ηνπ δνιιαξίνπ πξνο ηε ζνπδαληθή ιίξα
ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο αλέβεθε εθ λένπ ζηηο 41 ιίξεο αλά δνιιάξην, έπεηηα απφ ζχληνκε πεξίνδν πησηηθήο ηάζεο. χκθσλα κε παξάγνληεο
ηεο αγνξάο, ην ζνπδαληθφ λφκηζκα αλακέλεηαη λα ππνηηκεζεί πεξαηηέξσ θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, εμαηηίαο
ηεο ηζρπξήο δήηεζεο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο έιιεηςεο πξνζθνξάο ακεξηθαληθψλ δνιιαξίσλ ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη απφ ην έηνο 2011, επνρή ηεο απφζρηζεο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, ε ζνπδαληθή ιίξα έρεη απνιέζεη πάλσ απφ
ην 100% ηεο αμίαο ηεο, κε ηελ επίζεκε ηζνηηκία πξνο ην
δνιιάξην λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 28 ιίξεο αλά δνιιάξην
θαη ηελ ηζνηηκία ζηελ παξάιιειε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο
λα βξίζθεηαη ζε πνιχ αλψηεξα επίπεδα, δεκηνπξγψληαο
πςειφηαηα επίπεδα πιεζσξηζκνχ (63,9% κε βάζε ζηνηρεία Ηνπλίνπ), δεδνκέλσλ ησλ κεγάισλ εηζαγσγηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θπξίσο ζε ηξφθηκα.
Δπηπιένλ, ε ρψξα αληηκεησπίδεη εδψ θαη έλα ηξίκελν
ζνβαξή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα αξθεηέο
ηξάπεδεο λα αξλνχληαη λα θαηαβάιινπλ κεηξεηά ζηνπο
πειάηεο ηνπο, παξά ηηο πξφζθαηεο δηαβεβαηψζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ νπδάλ φηη ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο επηδεηλψζεθε ακέζσο κεηά ηηο αξγίεο
ηεο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο Eid El-Adha, σζψληαο νξγαλψζεηο δηθεγφξσλ θαη πνιηηψλ λα θαηαζέηνπλ κελχζεηο
θαηά ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. εκεηψλεηαη φηη, λσξίηεξα
ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηνπ νπδάλ επέβαιε θεθαιαηαθνχο πεξηνξηζκνχο, ζπληζηάκελνπο ηφζν ζε απαγφξεπζε θαηαζέζεσλ δνιιαξίσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπίζεκε αγνξά, φζν θαη ζε
πεξηνξηζκνχο ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο.
Απνηειέζκαηα επίζθεςεο Πξνέδξνπ νπδάλ ζηελ Κίλα
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ νπδαλνχ Πξνέδξνπ θ. Al-Bashir ζηελ Κίλα, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ηεο ζπλεξγαζίαο ΚίλαοΑθξηθήο, ν Κηλέδνο Πξφεδξνο θ. Jinping δεζκεχζεθε λα
ππνζηεξίμεη ην νπδάλ ψζηε λα ππεξβεί ηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ζπγθεθξηκέλα δηα ηεο
επηρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο κε θεθάιαηα
χςνπο 400 εθαη. γηνπάλ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο άηνθνπ
δαλείνπ χςνπο 200 εθαη. γηνπάλ ζην ζνπδαληθφ θξάηνο.
Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε πξνζδνθά λα επαλαπξνζειθχζεη θηλεδηθέο επελδχζεηο ζηε ρψξα, θαζψο ε θηλεδηθή θπβέξλεζε έρεη πξνο
ην παξφλ αλαζηείιεη ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ projects, δεδνκέλνπ φηη ην νπδάλ αζεηνχζε ηελ εμφθιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ
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πνπ απέξξεαλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. χκθσλα κε
ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην ζπλνιηθφ ρξένο ηνπ
νπδάλ πξνο ηελ Κίλα εθηηκάηαη ζε $10 δηζ.
Δπηπιένλ, ζε ζπλάληεζή ηνπο ζην πεξηζψξην ηεο σο άλσ
δηάζθεςεο, νη Πξφεδξνη ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ,
θ.θ. Al Sisi θαη Al-Bashir, ζπκθψλεζαλ ζηελ απφ θνηλνχ
πινπνίεζε 20 πεξίπνπ κεγάισλ επελδπηηθψλ αλαπηπμηαθψλ projects, ηα νπνία αλακέλεηαη λα εμεηαζζνχλ θαη
εγθξηζνχλ θαηά ηελ πξνζερή ζχλνδν ηεο αλψηεξεο επηηξνπήο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην
Υαξηνχκ ηνλ Οθηψβξην.
Πξννπηηθή απνπιεξσκήο πεηξειατθψλ ρξεψλ ηνπ
Ννηίνπ νπδάλ πξνο ην νπδάλ
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θ. Gatkuoth, ε θπβέξλεζή
ηνπ πξνηίζεηαη λα απνπιεξψζεη πξνο ην γεηηνληθφ νπδάλ εθθξεκή ρξέε απφ αγνξέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ,
χςνπο $1,2 δηζ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηα πεηξειατθά
ρξέε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ πξνο ην βφξεην γείηνλά ηνπ
πξνέθπςαλ απφ ην έηνο 2012, ζε ζπλέρεηα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο ρψξαο ηνλ Ηνχιην 2011. χκθσλα κε ην
λνηηνζνπδαλφ Τπνπξγφ, ε θπβέξλεζή ηνπ είρε ήδε απνπιεξψζεη πεηξειατθά ρξέε χςνπο $2 δηζ. πξνο ην νπδάλ, πξηλ ην μέζπαζκα εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην Νφηην
νπδάλ ην 2013 θαη ηε ζπλαθφινπζε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ηα βφξεηα θνηηάζκαηα ηεο ρψξαο
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014. ηε ζπλέρεηα σζηφζν ζεκεηψζεθαλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο απνπιεξσκέο, νη νπνίεο νθείινληαλ ζηα κεησκέλα επίπεδα παξαγσγήο. Καηά ηνλ θ. Gatkuoth, ζηελ παξνχζα θάζε, θαζψο αξθεηά θνηηάζκαηα
έρνπλ επαλελεξγνπνηεζεί θαη ε παξαγσγή πεηξειαίνπ
απμάλεηαη ζηαδηαθά, ην Νφηην νπδάλ είλαη πιένλ ζε
ζέζε λα επαλεθθηλήζεη ηηο πιεξσκέο ησλ εθθξεκψλ πεηξειατθψλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην βφξεην γείηνλά ηνπ.
Πξνβιήκαηα πιεζσξηζκνχ θαη ζπλαιιάγκαηνο ζην
νπδάλ
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ηνπ νπδάλ έθζαζε ην
66,82% ηνλ Αχγνπζην (ζε εηήζηα βάζε), έλαληη 63,94%
ηνλ Ηνχιην. Σαπηφρξνλα, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ
δνιιαξίνπ ζηελ παξάιιειε, αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο έθζαζε ην επίπεδν ησλ 45 ζνπδαληθψλ ιηξψλ
αλά δνιιάξην. χκθσλα κε νξηζκέλεο αλψλπκεο εγρψξηεο πεγέο, βαζηθή αηηία γηα ηελ πξφζθαηε πεξαηηέξσ
ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ
ζηελ αλεπίζεκε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο απνηειεί ε απφζπξζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο κεγάισλ πνζνηήησλ ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, κε ζθνπφ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο εηζαγσγέο ζηηαξηνχ. εκεηψλεηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηνπ νπδάλ έρεη πξνρσξήζεη απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο δχν
θνξέο ζε ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε
ηελ ηξέρνπζα επίζεκε ηζνηηκία λα αλέξρεηαη ζηηο 28
ζνπδαληθέο ιίξεο αλά δνιιάξην.
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Event:
Duration:

1st Cairo Water Week
14-18/10/2018

Tel.:

+(202) 3544-9417

Website, e-mail:

http://www.cairowaterweek.eg, info@cairowaterweek.eg

Organizers, Hall No.:

Ministry of Water Resources & Irrigation,
Nile Ritz-Carlton Hotel, Cairo

Event:

HACE Exhibition

Duration:

15-17/10/2018

Tel.:

+(202) 2261-9160 – 2405-0151, 2405-1909

Fax :

+(202) 2261-9160, 2405-1909

Website, e-mail:

www.hace.com.eg, info@hace.com.eg

Organizer :

Egyptian Group for Marketing
Exhibition Complex (Halls 1-2-3-4-5) -Cairo International
Convention and Exhibition Center

Hall No.:

Event:
Duration:
Tel.:
Fax:
Website, e-mail:
Organizer:
Hall No.:

The Leading International Show For Cosmetics - Egy
Beauty Expo
20-22/10/2018
+(202) 2359-4110
+(202) 2378-0458
https://www.egybeautyexpo.com, info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com
Universal Trade Fairs for Exhibitions And Conferences
Co.
Exhibition Complex (Hall 4) -Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:

Egy Tex Exhibition

Duration:
Tel. & Fax:

28-30/10/2018
+(202) 2275-5958, F: +(202) 2275-5957

Website, e-mail:

http://www.egytexfairs.com, info@egytexfairs.com

Organizer:

Sahara For Marketing,Consulting and Trade

Hall No.:

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

Event:
Duration:
Tel.:
Fax:

Ceramica Market & Expo
1-4/11/2018
+(202) 2082-2137 - 2082-2109
+(202) 2082-2108

E-mail:

info@greenlandexpo.net

Organizer:

Green Land for Organizing International Exhibitions and
Conferences

Hall No.:

Hall (19)-Open Air- Fair Ground Nasr City

30/09/2018

29/09/2018

28/09/2018

17,8550

17,8500

17,8450

17,8400

17,8350

17,8300

17,8250

27/09/2018

26/09/2018

25/09/2018

24/09/2018

23/09/2018

22/09/2018

21/09/2018

20/09/2018

19/09/2018

18/09/2018

17/09/2018

16/09/2018

15/09/2018

14/09/2018

13/09/2018

30/09/2018

17,8600

30/09/2018

17,8650

29/09/2018

Σεπτέμβριοσ 2018: Συναλλαγματική ιςοτιμία USD - EGP

29/09/2018

17,8700

28/09/2018

Σεπτζμβριοσ 2018: Συναλλαγματική ιςοτιμία USD - EGP

28/09/2018

27/09/2018

26/09/2018

25/09/2018

24/09/2018

23/09/2018

22/09/2018

21/09/2018

20/09/2018

19/09/2018

18/09/2018

17/09/2018

16/09/2018

15/09/2018

14/09/2018

13/09/2018

12/09/2018

11/09/2018

10/09/2018

09/09/2018

08/09/2018

07/09/2018

06/09/2018

05/09/2018

04/09/2018

03/09/2018

02/09/2018

υναλλαγματική ισοτιμία
Φρηματιστήριο Αιγύπτου

27/09/2018

26/09/2018

25/09/2018

24/09/2018

23/09/2018

22/09/2018

21/09/2018

20/09/2018

19/09/2018

18/09/2018

17/09/2018

16/09/2018

15/09/2018

14/09/2018

12/09/2018

11/09/2018

10/09/2018

09/09/2018

08/09/2018

07/09/2018

06/09/2018

05/09/2018

04/09/2018

03/09/2018

02/09/2018

2018

13/09/2018

12/09/2018

11/09/2018

10/09/2018

09/09/2018

08/09/2018

07/09/2018

06/09/2018

05/09/2018

04/09/2018

03/09/2018

02/09/2018
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Σεπτζμβριοσ 2018: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP

21,1000
Σεπτέμβριοσ 2018: Συναλλαγματική ιςοτιμία € - EGP

21,0000

20,9000

20,8000

20,7000

20,6000

20,5000

20,4000

Σεπτζμβριοσ 2018: Κεντρικόσ δείκτησ EGX30
Χρηματιςτηρίου Αιγφπτου

16.500

16.000

15.500

15.000

14.500

14.000

13.500

13.000

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ
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/
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ
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

