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ΤΠΟΘΔΔΩΝ

ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ
Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Αίγππην, επηακήλνπ 2019 (ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ)
χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηα
νπνία επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Αίγππην
θαηά ην επηάκελν Ηαλ.-Ηνπι. 2019 αλήιζε ζε €507,35 εθαη., κεησκέλε θαηά 20,9% ζε
ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, φηαλ είρε αλέιζεη ζε €641,5 εθαη. Ζ ελ
ιφγσ κείσζε θαίλεηαη λα νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αμίαο
θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710,
-34,5% και -32,7%, ανηίζηοισα). Σημειώνεηαι όηι παπά ηην ςποσώπηζή ηηρ ένανηι ηος
2018, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επηακήλνπ 2019 εκθαλίζηεθε αλψηεξε ηεο
αληίζηνηρεο πξνπέξζηλεο επίδνζεο, επηακήλνπ 2017, πνπ βξηζθφηαλ ζηα €413,04
εθαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην έθζαζαλ ηα
€500,82 εθαη., απμεκέλεο θαηά 51% έλαληη ηνπ επηακήλνπ 2018, φηαλ είραλ αλέιζεη
ζε €331,74 εθαη.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηακήλνπ 2019, ε Αίγππηνο
θαηαηάζζεηαη 14ε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ απνδεθηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, απνξξνθψληαο πνζνζηφ 2,5% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ απφ
ηελ άιιε πιεπξά θαηαηάζζεηαη 17ε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο,
κε κεξίδην 1,5% επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.
Σν δηκεξέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην επηάκελν 2019, πνπ έθηαζε ηα €6,53 εθαη.,
παξνπζίαζε κηθξφ πιεφλαζκα γηα ηελ Διιάδα, κεησκέλν θαηά 97,9% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018 (είρε αλέιζεη ζε €309,76 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο φγθνο ζπλαιιαγψλ εκθαλίζηεθε ειαθξά απμεκέλνο θαηά 3,6% (ζηα
€1,01 δηζ., έλαληη €973,24 εθαη. ην επηάκελν 2018), βαζηθά εμαηηίαο ηεο αμηφινγεο
αλφδνπ ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο.
Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη κε βάζε
ηελ ηαμηλφκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθψλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αχμεζε 44,9%), ζε κήια / αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808-αχμεζε 201,2%), ζε εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα
(Κ.Γ.3808-αχμεζε 249,4%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο απφ πιαζηηθέο χιεο
(Κ.Γ.3924-αχμεζε 80,5%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Γ.2401-αχμεζε 983%), ζε ραξηί / ραξηφληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810-αχμεζε 130,7%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνχηα (Κ.Γ.2008-αχμεζε 58,3%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αχμεζε 13,6%), ζε θπγφθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο
(Κ.Γ.8421-αχμεζε 428,9%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106-αχμεζε
56,8%), ζε κέξε γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο (Κ.Γ.8409-αχμεζε
0,5%), ζε νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3204-αχμεζε 2,6%), ζε είδε
κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθφ (Κ.Γ.3923-αχμεζε 13,7%), ζε ξάβδνπο &
είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αινπκίλην (Κ.Γ.7604-αχμεζε 546,7%) θαη ζε ζαιακεγνχο & ζθάθε αλαςπρήο (Κ.Γ.8903-αχμεζε 261,4%).
Αληηζέησο, κεηψζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδψλ & αεξίνπ (ιάδηα απφ
πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 κείσζε 34,5%, θνθ απφ πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 κείσζε 12,8%,
αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 κείσζε 18%), ηζηγάξσλ & πνχξσλ (Κ.Γ.2402-κείσζε
1,3%), ζείνπ (Κ.Γ.2503-κείσζε 63,1%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544-κείσζε 11%) θαη πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα
(Κ.Γ.7210-κείσζε 30,3%).
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Απφ πιεπξάο πνζνηήησλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζην
βακβάθη (Κ.Γ.5201, +45,3%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδψληα (Κ.Γ.0808, +250,5%), ζηα εληνκνθηφλα / δηδαληνθηφλα
(Κ.Γ.3808, +182,3%), ζηα πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο
απφ πιαζηηθέο χιεο (Κ.Γ.3924, +79,6%), ζηα αθαηέξγαζηα
θαπλά (Κ.Γ.2401, +863,5%), ζε ραξηί / ραξηφληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810, +150,8%), ζε παξαζθεπάζκαηα θξνχησλ & ιαραληθψλ (Κ.Γ.2008, +73,4%), ζηα
βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα (Κ.Γ.0809,
+3,5%), ζηηο θπγφθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421
-αύξηζη 385,1%), ζηα παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ
(Κ.Γ.2106, +58%), ζηα κέξε γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο
θαχζεο (Κ.Γ.8409, +4,1%), ζηηο νξγαληθέο ρξσζηηθέο χιεο
(Κ.Γ.3204, +17,9%), ζηα είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο
απφ πιαζηηθφ (Κ.Γ.3923, +22%) θαη ζηηο ξάβδνπο & είδε
θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αινπκίλην (Κ.Γ.7604, 718,9%).
Μεηψζεηο θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο
ιαδηψλ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -32,7%), θνθ απφ πεηξέιαην (Κ.Γ.2713, -26,8%), αεξίσλ πεηξειαίνπ
(Κ.Γ.2711, -13,5%), ηζηγάξσλ & πνχξσλ (Κ.Γ.2402,
-5,3%), θείος (Κ.Δ. 2503, -54,4%), μονωμένων ηλεκηπιθψλ ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544, -12,1%) θαη πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210,
-32,5%).
Όζνλ αθνξά ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα, σο
ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ην επηάκελν 2019 εκθαλίδνληαη ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα
νξπθηά (Κ.Γ.2709, αμία €221,41 εθαη., αχμεζε 8,6%), ηα
ιάδηα απφ πεηξέιαην & αζθαιηνχρα νξπθηά (Κ.Γ.2710,
αμία €93,85 εθαη., ην επηάκελν 2018 δελ εκθαλίδνληαλ),
νη παηάηεο (Κ.Γ.0701, αμία €50,28 εθαη., αχμεζε 187,9%),
ηα νξπθηά ή αδσηνχρα ιηπάζκαηα (Κ.Γ.3102, αμία €31,02
εθαη., αχμεζε 8,3%), ηα αέξηα πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, αμία
€19,89 εθαη., αχμεζε 483,9%), νη άθπθιεο αιθνφιεο & ηα
παξάγσγά ηνπο (Κ.Γ.2905, αμία €11,22 εθαη., κείσζε
46,1%), ηα πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ (Κ.Γ.3901, αμία
€8,78 εθαη., αχμεζε 40,5%), νη πνιπαθεηάιεο, ινηπνί πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & επνμείδηα (Κ.Γ.3907, αμία €6,19
εθαη. αχμεζε 1833,1%), ε θαπζηηθή ζφδα, ε θαπζηηθή πνηάζα & ηα ππεξνμείδηα ηνπ λαηξίνπ (Κ.Γ.2815, αμία €5,82
εθαη. αχμεζε 48,4%), ην ραξηί θαζαξηφηεηαο (Κ.Γ.4803,
αμία €4,48 εθαη., αχμεζε 32,9%) θαη ηα θξεκκχδηα / ζθφξδα /πξάζα (Κ.Γ.0703, αμία €4 εθαη., αχμεζε 3234%).
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,97 δηζ. ηνλ
Αχγνπζην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο Απγνχζηνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $52 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,97 δηζ., έλαληη
$44,92 δηζ. ηνλ Ηνχιην, $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην, $44,27 δηζ.
ην Μάην θαη $44,22 δηζ. ηνλ Απξίιην 2019, αληίζηνηρα. Σν
σο άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε
ζχγρξνλε επνρή. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα
εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε
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κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη ηα
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Αχγνπζην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,42 δηζ. Πάλησο,
φπσο ηφληζαλ νξηζκέλα κέιε ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ, «ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο
θηίδνληαη πξσηίζησο απφ δάλεηα δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δελ αληαλαθινχλ έζνδα απφ
εγρψξηα παξαγσγή, εμαγσγέο θαη επελδχζεηο, ελψ,
κεηά ηελ πξφζθαηε ιήςε ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο
δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ε ρψξα ζα παχζεη
λα έρεη θάπνηα αμηφινγε ελαιιαθηηθή πεγή ζπλαιιάγκαηνο». Καηά ηνπο ελ ιφγσ, «νη παξαδνζηαθέο
πεγέο εηζξνήο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ, ήηνη ν ηνπξηζκφο, νη εμαγσγέο θαη ε Γηψξπγα νπέδ πάζρνπλ απφ ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη δελ κπνξνχλ λα εθνδηάζνπλ ηε ρψξα
κε ηηο αλαγθαίεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο».
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεδηάδεη ηελ έθδνζε
δηεζλψλ νκνιφγσλ αμίαο κεηαμχ $3 δηζ. θαη $7
δηζ.
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θ. Maait ζην πεξηζψξην ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ
ζπλεδξίνπ Euromoney πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν
ζηηο 9/9, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζρεδηάδεη λα εθδψζεη
θαη δηαζέζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκφινγα αμίαο κεηαμχ $3 δηζ. θαη $7 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20). χκθσλα κε ηνλ
θ. Maait, νη εθδφζεηο δηεζλψλ νκνιφγσλ ζα πεξηιακβάλνπλ αηγππηηαθά νκφινγα ζε γηέλ θαη γηνπάλ, θαζψο επίζεο θαη «πξάζηλα» νκφινγα θαη «ηζιακηθά»
νκφινγα “sukuk”. Ο θ. Maait δήισζε επίζεο φηη ε
θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη πνιχ ζχληνκα ζπλνκηιίεο
κε επελδπηηθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζνχλ ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζερψλ εθδφζεσλ
δηεζλψλ νκνιφγσλ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνέβε δηο
ζηελ έθδνζε δηεζλψλ νκνιφγσλ, ζε δνιιάξην (αμίαο
$4 δηζ.) θαη ζε επξψ (αμίαο €2 δηζ.). Σέινο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισζε φηη έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ, ε αμία ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ απμήζεθαλ ζε πάλσ απφ $20 δηζ., έλαληη $13,1 δηζ. ζηηο αξρέο ηξέρνληνο έηνπο.
ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο
ν πιεζσξηζκφο ηνλ Αχγνπζην
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), ν
δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε θαη ηνλ Αχγνπζην
2019 αμηφινγε πηψζε, θαηά ιίγν πεξηζζφηεξν απφ
κία αθφκε πνζνζηηαία κνλάδα έλαληη ηνπ Ηνπιίνπ,
ζην επίπεδν ηνπ 7,45% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη
8,66%, ηνλ Ηνχιην, θζάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 61/2 εηψλ. Πξνεγνπκέλσο ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ είρε αλέιζεη ζε 9,38% ηνλ Ηνχλην, ζε 14,09% ην
Μάην θαη ζε 13,01% ηνλ Απξίιην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ηνλ Αχγνπζην 2019 πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ππνρψξεζε, πεξηνξη-

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

2019

ζζείο ζην επίπεδν ηνπ 4,91% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη
5,9% ηνλ Ηνχιην, 6,4% ηνλ Ηνχλην, 7,83% ην Μάην θαη
8,11% ηνλ Απξίιην, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Αχγνπζην 2018, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε
αλέιζεη ζε 14,24% ζε εηήζηα βάζε. Ζ εθ λένπ πηψζε
ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Αχγνπζην νδήγεζε
αξθεηνχο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα πξνβιέςνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
θαηά 100 κε 150 κνλάδεο βάζεο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηεο λνκηζκαηηθήο ηεο επηηξνπήο, ζηηο 26/9.
Μαθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2019/20
χκθσλα κε ζηνηρεία ηα νπνία ζπλέιεμε θαη δεκνζίεπζε
ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ν δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο PricewaterhouseCoopers (PwC), ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνβιέπεη φηη θαηά ην ηξέρνλ
νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) ηα θνξνινγηθά έζνδα ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% ηνπ ΑΔΠ, ελψ θαηά ηα δχν
πξνζερή νηθνλνκηθά έηε (2020/21 & 2021/22) αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηά 14,3% θαη 14,5% ηνπ
ΑΔΠ, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
θέξεηαη λα πξνβιέπεη πσο ην χςνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ
εκβαζκάησλ ζα αληηπξνζσπεχζεη ην 8,5% ηνπ ΑΔΠ ην
έηνο 2019/20, έλαληη 9% ην έηνο 2018/19, ελψ γηα ηα
έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ εθηηκά πσο απηά ζα αληηπξνζσπεχζνπλ ην 4,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ
έηνο, έλαληη 4,1% ηνπ ΑΔΠ ην πξνεγνχκελν. Δπίζεο,
θαηά ηελ PwC, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη φηη νη
επελδχζεηο, ηφζν δεκφζηεο φζν θαη ηδησηηθέο, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην ΑΔΠ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
θαηά 2,5% θαη νη θαζαξέο εμαγσγέο θαηά 2,3%, έλαληη
1,9% ην 2018/19 θαη 1,7% ην 2017/18.
ην επίπεδν ησλ EGP4,205 ηξηζ. ην εζσηεξηθφ ρξένο
ηεο Αηγχπηνπ (3.2019)
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ην εζσηεξηθφ ρξένο
ηεο ρψξαο αλήιζε ζε επίπεδν EGP4,205 ηξηζ. ($258,6
δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019,
έλαληη EGP4,108 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018,
EGP3,696 ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2018 (πνπ ζπκπίπηεη
κε ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017/18) θαη
EGP3,538 ηξηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018. Σν εζσηεξηθφ
ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 αληηπξνζψπεπε πνζνζηφ 79% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ 77,1%
ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, 83,3% ζην ηέινο Ηνπλίνπ θαη
79,7% ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018. Σν ρξένο ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο αληηζηνηρνχζε ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 ζε
EGP3,631 ηξηζ., αληηπξνζσπεχνληαο ην 86,3% ηνπ ζπλνιηθνχ εζσηεξηθνχ ρξένπο, απμεκέλν θαηά EGP630 δηζ.
έλαληη ηνπ ηέινπο Μαξηίνπ 2018.
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ζην Κνπβέηη, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία
ηνπ εκηξάηνπ, επηθεληξψλνληαο ην βάξνο ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ θνπβετηηαλψλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, επξφθεηην γηα ηελ ηξίηε επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην Κνπβέηη απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζηα κέζα ηνπ 2014. χκθσλα κε ζηνηρεία
ηνπ θνπβετηηαλνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν ηξέρσλ φγθνο ηνπ δηκεξνχο
εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Κνπβέηη αλέξρεηαη ζε $3,2 δηζ., ελψ
ην χςνο ησλ θνπβετηηαλψλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη επελδεδπκέλα ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $4,7 δηζ., κέζσ 1.302
εηαηξεηψλ, θαζηζηψληαο ην εκηξάην ηξίην ζεκαληηθφηεξν
επελδπηή ζηελ Αίγππην κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ,
θαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ επελδπηψλ ζε απηήλ, ζε παγθφζκην επίπεδν. Ωο θχξηνη θιάδνη επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θνπβετηηαλψλ νκίισλ ζηελ Αίγππην αλαθέξνληαη νη θαηαζθεπέο θαη ηα δνκηθά πιηθά, ε βηνκεραλία, ε γεσξγία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν επηθεθαιήο ηνπ Κνπβετηηαλνχ
Σακείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Kuwait Fund for Arab
Economic Development) θ. Al-Badr, απφ ζπζηάζεψο ηνπ
ην Σακείν έρεη ζηεξίμεη ρξεκαηνδνηηθά 52 επελδπηηθά
projects ζηελ Αίγππην, κε θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο
$3,46 δηζ., ζηνπο θιάδνπο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ππνδνκψλ κεηαθνξψλ, βηνκεραληθήο
αλάπηπμεο, χδξεπζεο θαη απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ. ε
ζπλάληεζε ηνπ θ. Al-Badr κε ηελ Αηγχπηηα Τπνπξγφ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr ηελ 1ε επηεκβξίνπ, ε ελ ιφγσ επραξίζηεζε ην θνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, θπξίσο δε γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρεξζφλεζν
ηνπ ηλά.

Η Αίγππηνο επηδίδεη πξφηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τδάηηλσλ Πφξσλ
& Άξδεπζεο θ. Abdel Ati ζηηο 31/8 πνπ δεκνζίεπζε ν
εγρψξηνο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξφζθαηα
επηδψζεη ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ
ηε δηθή ηεο εθδνρή ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πιήξσζε
ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ ππφ θαηαζθεπή κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ Αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ηεο Αλαγέλλεζεο
(GERD), θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά
ηηο πεξηφδνπο πιεκκπξψλ θαη μεξαζίαο. Όπσο αλέθεξαλ
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή νπηηθή επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηε
αμηνπνίεζε ηεο πεξηφδνπ ησλ απμεκέλσλ βξνρνπηψζεσλ / πιεκκπξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο, ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ν
επίζεκνο ζηφρνο ηεο αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο, ν νπνίνο
ζπλίζηαηαη ζηελ «παξαγσγή επαξθνχο ελέξγεηαο, ρσξίο
λα βιάπηεηαη ην κεξίδην ηεο Αηγχπηνπ επί ησλ πδάησλ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ηνπ πνηακνχ Νείινπ». χκθσλα κε ηνλ θ. Abdel Ati, ε
Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζην Κνπβέηη
Αίγππηνο δήηεζε απφ ηελ αηζηνπηθή θπβέξλεζε λα επαηηο 31/8 θαη 1/9, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε δηά- λαπξνγξακκαηίζεη ηηο πξφζθαηα αλαβιεζείζεο ηξηκεξείο
ζθεςε
θνξπθήο
Ηαπσλίαο-αθξηθαληθψλ
θξαηψλ ζπλνκηιίεο –καδί κε ην νπδάλ- επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ
(TICAD) πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Yokohama, ν Αηγχπηηνο επηπηψζεσλ ηνπ Φξάγκαηνο ζηελ ηξέρνπζα θαηαλνκή
Πξφεδξνο θ. Al Sisi πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ, πεξί ηα κέζα επηεκβξίνπ.
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Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε
ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηζίνπα Τπνπξγνχ Τδάησλ,
Άξδεπζεο & Δλέξγεηαο, θ. Bekele, ε αηγππηηαθή πξφηαζε
πξνβιέπεη ηελ πιήξσζε ηνπ αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ζε
πεξίνδν 7 εηψλ. Καηά ηνλ θ. Bekele, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην Φξάγκα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εληφο ησλ πξνζερψλ 15 κελψλ, ελψ ε επίζεκε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ πξνβιέπεηαη λα
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έσο ην έηνο 2023.
ην Κάηξν νη δηαβνπιεχζεηο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ
θξάγκα ζηηο 15/9/2019
ηηο 15 θαη 16/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θηινμέλεζε
γχξν εμακεξψλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ
Πφξσλ θαη Δμσηεξηθψλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη
ηνπ νπδάλ, επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ππφ
θαηαζθεπή κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ Αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ηεο Αλαγέλλεζεο (GERD) ζηελ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ. Οη ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεηο
αζρνιήζεθαλ επίζεο κε ην δήηεκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο
ηνπ. ε ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ παξείρε –πξηλ ηηο δηαβνπιεχζεηο- ην αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ ζηνπο εδψ πξέζβεηο
ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., επηζεκάλζεθε ε δπζαξέζθεηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ην γεγνλφο φηη νη
ηξηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ
βαίλνπλ ηδηαίηεξα καθξνρξφληεο. Δπηζεκάλζεθε επίζεο ε
πξφζθαηε επίδνζε αηγππηηαθήο πξφηαζεο ζρεηηθήο κε ην
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ Φξάγκαηνο θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ
θαηά ηηο πεξηφδνπο πιεκκπξψλ θαη μεξαζίαο. Οη σο άλσ
δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ γηα ηε ξχζκηζε
ηνπ δεηήκαηνο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο ππνηίζεηαη φηη ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εθθίλεζε λένπ γχξνπ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη νπνίεο είραλ αλαζηαιεί εδψ
θαη πνιινχο κήλεο. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο
ΤΠΔΞ θ. Shoukry ζηηο 15/9, «ηα ζπκθέξνληα ηεο Αηγχπηνπ ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ βιάβε εθ’ φζνλ νη ηξεηο
πιεπξέο δελ θαηαιήμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία».
Όπσο αλέθεξε κεηά ηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Καΐξνπ ν εγρψξηνο Σχπνο, ε Αηζηνπία θέξεηαη λα έρεη απνξξίςεη ηελ
αηγππηηαθή πξφηαζε πνπ πεξηειάκβαλε ρξνλνδηάγξακκα
βξαδχηεξεο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ
Φξάγκαηνο. χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε έρεη –αλεπίζεκα- ραξαθηεξίζεη ηελ
αηγππηηαθή πξφηαζε κε ξεαιηζηηθή θαη ζέηνπζα ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ φινπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ
Φξάγκαηνο θαη αμηνπνίεζήο ηνπ γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη θαιέζεη δε ηα ινηπά κέξε ζε
ζπδεηήζεηο επί ηεο δηθήο ηεο πξφηαζεο, γηα πιήξσζε ηνπ
Φξάγκαηνο θαη πιήξε ιεηηνπξγία απηνχ έσο ην έηνο
2023.
χκθσλα πάλησο κε αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Τδάηηλσλ Πφξσλ & Άξδεπζεο, «ζηε δηάξθεηα
ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Καΐξνπ, ε αηζηνπηθή πιεπξά αξλήζεθε λα ζπδεηήζεη επί ηεο νπζίαο ηελ αηγππηηαθή πξφηαζε». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ Αίγππην, ηελ Αηζηνπία θαη ην νπδάλ αλακέλεηαη λα δηεμάγνπλ ηερληθέο ζπλνκηιίεο ζην
Υαξηνχκ θαηά ηελ πεξίνδν 30/9-3/10, ελψ ακέζσο κεηά,
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ην δηήκεξν 4-5/10 αλακέλεηαη λέα, επείγνπζα ζπλάληεζε
ησλ Τπνπξγψλ Τδάησλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ζε κία πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ.
Ο νίθνο Moody’s δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ
ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 29/8, ν
δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s δηαηήξεζε ακεηάβιεηε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ, ζην
επίπεδν “B2”, κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο. εκεηψλεηαη φηη
ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, ε Moody’s είρε αλαβαζκίζεη ην
αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ, απφ ην επίπεδν “B3” ζε “B2”,
αλαγλσξίδνληαο ηελ πξφνδν ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αλακέλεηαη, εθ’ φζνλ ζπλερηζηνχλ, λα επηθέξνπλ ζηαδηαθά δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζηε ρψξα. Πάλησο, ζηελ πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζή ηεο, ε Moody’s αλαθέξεη φηη ε δηαηήξεζε
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ ζε επίπεδν “B2” αληαλαθιά ηηο αλεζπρίεο ηνπ νίθνπ ζρεηηθά κε αδπλακίεο πνπ
ππάξρνπλ ζην πηζησηηθφ πξνθίι ηεο ρψξαο, επηζεκαίλνληαο φηη «νη κεγάιεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο
αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο εθζέηνπλ ηα δεκφζηα
νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο ζε θηλδχλνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξμεη ζηελφηεηα ζηε δηαζεζηκφηεηα εγρψξησλ ή δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ». Ωζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ε Moody’s, ην θφζηνο εγρψξηνπ δαλεηζκνχ αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηαδηαθά.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε κάιινλ αλαβάιιεη ηε 2ε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ε δεχηεξε θάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην (δηα
ηεο αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο – IPO – ησλ κεηνρψλ
ηνπο) απνθαζίζηεθε λα αλαβιεζεί έσο ηνλ Ηαλνπάξην
2020, ην λσξίηεξν. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλεη 10 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη
8 πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη εμνξχμεσλ, ελψ νη ππφινηπεο 2 είλαη ν θξαηηθφο φκηινο eFinance, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο
θαη ε κεγάιε θξαηηθή ηξάπεδα Banque du Caire. Ο Τπνπξγφο ζπκπιήξσζε φηη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνγξακκαηίδεη ηε δηάζεζε
πξφζζεησλ κεηνρηθψλ κεξηδίσλ ηξηψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
κεξηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, αλάινγα βεβαίσο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηνλ θ. Tawfik, ε αξκφδηα
θπβεξλεηηθή επηηξνπή γηα ηηο κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο
έρεη νινθιεξψζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε
δηάζεζε κεηνρψλ ησλ νκίισλ Alexandria Containers &
Cargo Handling Company (ACCH), Abu Qir Fertilizers
θαη Sidi Kerir Petrochemicals ζην Υξεκαηηζηήξην.
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Μείσζε ησλ θνλδπιίσλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ην έηνο 2018/19
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε πεγέο ηνπ
αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα επηδνηήζεηο θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά
πεξίπνπ 30% έλαληη ηνπ έηνπο 2017/18, αλεξρφκελεο ζε
EGP85 δηζ. ($5,15 δηζ.), έλαληη δαπαλψλ EGP120,8 δηζ.
($7,31 δηζ.) ην 2017/18 θαη θαηά EGP4 δηζ. θαηψηεξεο
ηνπ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλνπ ζηφρνπ. χκθσλα κε ηηο
ίδηεο πεγέο, νη απμήζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ εγρψξησλ ηηκψλ θαπζίκσλ κεηά ηηο δχν πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα κέζα ηνπ 2018 θαη ηνπ
2019, αλήιζαλ έσο θαη ζε 50% ην 2018 θαη έσο ζε 30%
ην 2019, αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηνπ πινπνηνχκελνπ απφ
ηελ θπβέξλεζε πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ (ΓΝΣ).
ηνηρεία επηδφζεσλ αηγππηηαθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ ην
εμάκελν 2019
χκθσλα κε ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ηα νπνία παξνπζίαζε ζηνλ Αηγχπηην Π/Θ ε
Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr
ζην ηέινο Απγνχζηνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο πθηζηάκελεο ειεχζεξεο δψλεο θπκαίλεηαη πεξί ηα 1.090 projects, κε ζπλνιηθά επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ $12,1 δηζ., άκεζεο μέλεο επελδχζεηο χςνπο $2,1 δηζ. θαη ζπλνιηθφ χςνο εμαγσγψλ πνπ
θζάλεη ηα $10,1 δηζ. Καηά ηελ θα Nasr, ηα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 192.000
ζέζεσλ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ, θαηά ην
παξειζφλ έηνο νη αηγππηηαθέο ειεχζεξεο δψλεο πξαγκαηνπνίεζαλ εμαγσγέο ζπλνιηθνχ χςνπο $17,3 δηζ., εθ ησλ
νπνίσλ $7,6 δηζ. αθνξνχζαλ εμαγσγέο ππεξεζηψλ.
Ζ θα Nasr αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηηο επηά λέεο, ππφ δεκηνπξγία ειεχζεξεο δψλεο ζηηο πεξηθέξεηεο Minya, Ννηίνπ
ηλά, Νέαο Ηζκαειίαο, Γθίδα, Dakahlia, Αζνπάλ θαη Kafr
El Sheikh, πνπ αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ πάλσ απφ
1.000 λέα επελδπηηθά ζρέδηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 120.000 ζέζεηο απαζρφιεζεο. Ζ Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζην ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 13 επελδπηηθψλ δσλψλ ζε
επηά αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, πνπ αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ πεξίπνπ 2.830 επελδπηηθά projects, λα δεκηνπξγήζνπλ 500.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνζειθχζνπλ επελδπηηθά θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ EGP78 δηζ.
ε πηψζε ηνλ Αχγνπζην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο
ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ είρε παξνπζηάζεη ηνλ Ηνχιην
2019 αμηφινγε άλνδν, ηνλ Αχγνπζην επαλήιζε ζε θαζνδηθή ηξνρηά, πέθηνληαο ζηηο 49,4 κνλάδεο, επαλεξρφκελνο ζε επίπεδν θάησ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ
ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε, έλαληη 50,3 κνλάδσλ ηνλ
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Ηνχιην, 49,2 κνλάδσλ ηνλ Ηνχλην θαη 48,2 κνλάδσλ ην
Μάην, θπξίσο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο, ηεο
εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ πσιήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν
ησλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο απμήζεθε
γηα δεχηεξε ζπλερφκελε θνξά ζε δηάζηεκα δχν κελψλ.
Άλνδν θαηέγξαςαλ εμάιινπ ηα θφζηε ησλ εηζξνψλ ηεο
βηνκεραλίαο –θπξίσο εμαηηίαο ησλ πεξαηηέξσ πεξηθνπψλ
ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα θαη ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα- ελψ ην επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο αλήιζε ηνλ Αχγνπζην ζην πςειφηεξν
ζεκείν ηνπ απφ ην Φεβξνπάξην 2018.
πκθσλία Αηγχπηνπ-Βξεηαλίαο γηα ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηνπ London School of Economics ζηε λέα πξσηεχνπζα
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο
10/9 ππεγξάθε ζην Λνλδίλν αηγππηην-βξεηαληθή ζπκθσλία γηα ηελ ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο
βξεηαληθνχ νηθνλνκηθνχ παλεπηζηεκίνπ London School
of Economics ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. χκθσλα
κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, «ε ελ ιφγσ ζπκθσλία εκπίπηεη ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα ην έηνο
2030 (“Egypt’s 2030 Vision”), πνπ πξνβιέπεη, κεηαμχ
άιισλ, ηελ πξνζέιθπζε παξαξηεκάησλ κεγάισλ, δηεζλνχο θχξνπο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, πξνο αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα».
Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη λέν ζεζκηθφ πιαίζην
γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ
Όπσο αλέθεξε ζηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν ν εθπξφζσπνο ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο θ. Rady ζηηο 10/9, ην
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηεο ρψξαο, θαηφπηλ ζχζθεςεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ θ. Al
Sisi, ελέθξηλε λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σν ζρεηηθφ
λνκνζρέδην πξνβιέπεη επίζεο ηε ζχζηαζε αλεμάξηεηεο
θξαηηθήο ξπζκηζηηθήο Αξρήο, ε νπνία ζα επνπηεχεη ην
λέν ζχζηεκα, θαζψο επίζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε ζηξαηεγηθή
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ζηνρεχεη ζηε ζχζηαζε επξείαο θνηλνπξαμίαο κεγάισλ εγρψξησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, κε εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ
EGP3,5 δηζ. Σν λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε πξψηε θάζε πηινηηθά ζε πέληε πεξηθέξεηεο (Κάηξν, Sharqiya, Ηζκαειία,
Πνξη αΐλη θαη Beni Suef), ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή,
επεμεξγαζία θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ απνβιήησλ πνπ
παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. ηε δηθαηνδνζία ηνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κνξθέο ζηεξεψλ
απνβιήησλ: αγξνηηθά, βηνκεραληθά, επηθίλδπλα ζηεξεά
απφβιεηα.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) ππέγξαςε
πνιχ πξφζθαηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο νκίινπο
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Orascom Construction θαη BESIX Group (βειγηθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ νπνίνπ
ε Orascom κεηέρεη κε κεξίδην 50%), γηα ηε δεκηνπξγία
κνλάδαο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ απφβιεηα, ζην Γπηηθφ Κάηξν, κε θχξην ζθνπφ ηελ ελαιιαθηηθή ηξνθνδφηεζε
κε ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο 6th of October θαη
Sheikh Zayed.
πκθσλία Αηγχπηνπ-Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $500 εθαη.
ηηο 11/9, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο
πλεξγαζίαο θα Nasr ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ αξκφδηα γηα ηελ Αίγππην δηεπζχληξηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θα Wes, γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ χςνπο
$500 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ησλ
δχν κεγάισλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο κε ηίηινπο “Takaful” θαη “Karama”. Ζ πξψηε δφζε ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεσλ, χςνπο $200
εθαη., ζα εθηακηεπζεί απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ην
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21), ελψ ην ππφινηπν ζα
εθηακηεπζεί ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο ησλ $150 εθαη., θαηά ηα νηθνλνκηθά έηε 2021/22 θαη 2022/23. Παξφληεο
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ επίζεο ηφζν ν
Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, φζν θαη ε Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θα Wali. Όπσο δήισζε ε Τπνπξγφο
Δπελδχζεσλ θα Nasr, ε πξψηε θάζε ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνζέθεξε ζηήξημε ζε 1 εθαη. αηγππηηαθέο
νηθνγέλεηεο –ή πεξίπνπ 9,5 εθαη. πνιίηεο- εθ ησλ νπνίσλ
πνζνζηφ 88% ήηαλ γπλαίθεο. Καηά ηελ Τπνπξγφ, ε δεχηεξε θάζε αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ην δίθηπν θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο γηα αθφκε 12,8 εθαη. πνιίηεο, εληφο πεξηφδνπ
ηξηεηίαο. χκθσλα εμάιινπ κε ηελ Τπνπξγφ Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θα Wali, ε δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ “Takaful” θαη “Karama” απνζθνπεί αθ’
ελφο ζηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεσλ απηψλ θαη αθ’
εηέξνπ ζηε κεηαηξνπή ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζήκεξα ζε κεηξεηά, ζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά επηδφκαηα, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα παξαγσγηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
εκεηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
“Takaful” θαη “Karama” εθθίλεζαλ ην έηνο 2015, απνιακβάλνληαο εληζρχζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ $400 εθαη. απφ
ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε
επέλδπζε ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
Αλαπηπμηαθφ ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 8% σο ην 2022
βιέπεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
Όπσο δήισζε ζηηο 15/9 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly
ζην πιαίζην αλνίγκαηνο ηεο 43εο δηάζθεςεο ησλ δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ λνκηζκαηηθψλ Αξρψλ ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, «ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνζδνθά φηη ν εηήζηνο ξπζκφο
αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζα απμεζεί ζηαδηαθά θαη ζα
θζάζεη ην 8% έσο ην έηνο 2022». εκεηψλεηαη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο (2018/19) ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%. Ο θ.
Madbouly αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε θπβέξλεζε
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ζεσξεί σο βαζηθά κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ
ζηφρνπ ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επελδπηηθψλ
δσλψλ, θαζψο θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηε ζχζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα.
Κιείζηκν πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ Αίγππην (TDMEP)
ηηο 15/9 έιαβε ρψξα ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ
ηνπ Καΐξνπ ε ηειεηή θιεηζίκαηνο κεγάινπ πξνγξάκκαηνο
ηερληθήο βνήζεηαο ππφ ηνλ ηίηιν “Trade & Domestic
Market Enhancement Programme» (TDMEP), ην νπνίν
«έηξερε» ζηελ Αίγππην θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία,
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. κε θνλδχιηα χςνπο €20
εθαη., θαη ζην νπνίν κεηείραλ –ζπγθεθξηκέλα ζην ζθέινο
ηνπ πνπ αθνξνχζε ην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη ηηο εμαγσγέο- κεξηθνί Έιιελεο εκπεηξνγλψκνλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γξ. Γ. Μπξνγηάλλεο, σο επηθεθαιήο (“team leader”). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα, ην νπνίν επηζεκνπνηήζεθε
ζην ηέινο ηνπ 2012 δηα ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, είρε σο ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο
Αηγχπηνπ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σν πξφγξακκα είρε επίζεο ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηδίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ ηνπ
δπλαηνηήησλ.
ηελ ηειεηή θιεηζίκαηνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθπξνζσπήζεθε απφ ην Βνεζφ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Taha, ν νπνίνο αλέθεξε φηη «ην πξφγξακκα
ζπλεηζέθεξε ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ θαη νπζηαζηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζην ελ ιφγσ Τπνπξγείν, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε εθπφλεζε ζηξαηεγηθήο γηα ην εκπφξην θαη ηε
βηνκεραλία γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020, ε απινχζηεπζε
θαη επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε βηνκεραληθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληθψλ-εμαγσγηθψλ θιάδσλ πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ». Καηά ηνλ θ. Taha, «ην πξφγξακκα πέηπρε λα αλαπηχμεη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε
ζεκαληηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο –θισζηνυθαληνπξγηθψλ, ηξνθίκσλ,
δνκηθψλ πιηθψλ, ρεκηθψλ θαη πξντφλησλ ρεηξνηερλίαοθαη ησλ εμαγσγψλ απηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν, ελψ ζπλέβαιε επίζεο ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο
Αξρήο Αλάπηπμεο ησλ Δμαγσγψλ (Export Development
Authority – EDA), αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (Industrial Development Authority – IDA)». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο θιεηζίκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επηθεθαιήο ηνπ
ηκήκαηνο αλαπηπμηαθψλ projects ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Khallaf αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε έρεη ήδε έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ TDMEP, ε
νπνία ζρεδηάδεηαη λα έρεη μεθηλήζεη έσο ην έηνο 2021.
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Δλδηαθέξνλ μέλσλ επελδπηψλ γηα ην πξφγξακκα αλάθηεζεο 1,5 εθαη. feddans
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ
θξαηηθνχ θνξέα ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην θπβεξλεηηθφ
πξφγξακκα αλάθηεζεο εθηάζεσλ 1,5 εθαη. feddans αγξνηηθήο γεο, Al-Reef Al-Masry (Egyptian Countryside Development Company), θ. Hanoura, ηξεηο φκηινη ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε
γαηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν
ζανπδαξαβηθφο φκηινο Dallah Al-Baraka πξνζβιέπεη
ζηελ αμηνπνίεζε έθηαζεο 25 ρηι. feddans ζηελ πεξηνρή
Al Maghrah, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ειηψλ θαη ηελ
εθηξνθή πνπιεξηθψλ. Δπηπιένλ, ν εδξεχσλ ζην Υαξηνχκ
ηνπ νπδάλ θνξέαο Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά γηα έθηαζε 50 ρηι. feddans δπηηθά ηεο Minya, ελψ
θνηλνπξαμία Αηγππηίσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ εδξεχνπλ
ζην Οκάλ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά γηα αμηνπνίεζε
έθηαζεο 5 ρηι. feddans γηα εγθαηάζηαζε αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σέινο, ν θ. Hanoura αλαθνίλσζε φηη πξφζθαηα ε Al-Reef Al-Masry έρεη δηαζέζεη έθηαζε 19 ρηι. feddans δπηηθά ηεο Minya ζε ηλδηθφ φκηιν ηνπ θιάδνπ βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη θισζηνυθαληνπξγίαο.
Οινθιήξσζε εξγαζηψλ ζηελ ειεχζεξε δψλε ηνπ Nasr
City
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 16/9 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ Τπνπξγφ
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ηνλ Τπνπξγφ Σνπηθήο Αλάπηπμεο θ. Shaarawy, ηνλ Τπνπξγφ
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ηνλ θπβεξλήηε ηεο
πεξηθέξεηαο Καΐξνπ θ. Abdel-Hafez θαη ηνλ εθηεινχληα
θαζήθνληα δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ζηε Γεληθή Αξρή
Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) θ. Abdel
Wahab, επηζθέθζεθε ηελ ειεχζεξε δψλε ζηελ πεξηνρή
Nasr City ηνπ Καΐξνπ, ζηελ νπνία κφιηο έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο επέθηαζεο, αλαβάζκηζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ςεθηνπνίεζεο / απηνκαηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο. Όπσο αλέθεξε ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θα
Nasr, ε ειεχζεξε δψλε ηνπ Nasr City θηινμελεί ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 206 επελδπηηθά ζρέδηα, κε θεθάιαηα
χςνπο $3,8 δηζ., ζπλνιηθέο επελδχζεηο αμίαο $6,8 δηζ.
θαη ζπλνιηθή αμία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ, χςνπο $1,8 δηζ. θαηά ην
παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο.
Η Αίγππηνο ζπνπδαηφηεξνο επελδπηηθφο πξννξηζκφο
ζηελ Αθξηθή θαη γηα ην 2020
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε λνηηναθξηθαληθή επελδπηηθή ηξάπεδα Rand Merchant Bank
(RMB) ζηελ έθζεζή ηεο “Where to Invest in Africa
2020”, ε Αίγππηνο απνηειεί γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά
ην ζπνπδαηφηεξν επελδπηηθφ πξννξηζκφ ζηελ αθξηθαληθή
ήπεηξν, κε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ θαη
ην επελδπηηθφ θιίκα, θαζψο θαη κε ηζρπξή αλάπηπμε ησλ
εγρψξησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ.

ΔΛΙΓΑ

7

Οηθνλνκηθφο Γηάινγνο Δ.Δ. – Αηγχπηνπ (17 & 18 επηεκβξίνπ 2019)
ηηο 17 θαη 18 επηεκβξίνπ, ζην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, έιαβε ρψξα ε 10ε ζπλάληεζε Οηθνλνκηθνχ Γηαιφγνπ Δ.Δ.-Αηγχπηνπ, ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο
θήξπμαλ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk θαη απφ πιεπξάο Δ.Δ. ν επηθεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ., Πξέζβεο θ.
Surkos θαη ε δηεπζχληξηα ηεο DG ECFIN θα Flores. Οη
ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο εζηίαζαλ ζηηο
εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: (α) καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη κεηαξξπζκίζεηο,
λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ Αίγππην, (β) καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Δ.Δ., θαζψο
θαη αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ Αίγππην,
θαη (γ) πνιηηηθέο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη πξνζηαζίαο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ Αίγππην.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ζηηο 18/9 ν επηθεθαιήο ηεο εδψ Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ.
Πξέζβεο θ. Surkos θαη ν αξκφδηνο γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο & Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θ. Shinawi, ππέγξαςαλ εθαξκνζηηθή
ζπκθσλία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο
ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ζην ηέινο Ηνπιίνπ 2017, ζην
πιαίζην κεγάινπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ
(PRIMA).
Αηγππηην-νπγγξηθφ επελδπηηθφ θφξνπκ ζην Κάηξν
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 19/9
έιαβε ρψξα ζην Κάηξν επελδπηηθφ θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή αηγππηηαθψλ θαη νπγγξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr θάιεζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ ηηο νπγγξηθέο εηαηξείεο λα επεθηείλνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα
ζηνπο θιάδνπο γεσξγίαο, ππεξεζηψλ logistics, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, παξνπζηάδνληάο ηνπο ην αηγππηηαθφ επελδπηηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ θα Nasr αλέθεξε επίζεο φηη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ζα
εζηηάζεη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο θαη κεηαθνξψλ. Απφ
ηελ πιεπξά ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο νπγγξηθήο αληηπξνζσπείαο, Τθππνπξγφο Κνηλνβνπιεπηηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ θ. Magyar, αλέθεξε φηη ην δηκεξέο επελδπηηθφ θφξνπκ αληαλάθιαζε ηνπο
ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο ησλ δχν ρσξψλ, εθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη νη νπγγξηθέο εηαηξείεο ζα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη
ζην επελδπηηθφ θφξνπκ Αηγχπηνπ-Οπγγαξίαο, παξέζηεζαλ επίζεο απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο νη Τπνπξγνί Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, θαζψο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ
Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, θ. El Tarras. Απφ πιεπξάο Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ εθθξάζζεθε ε
πξνζδνθία γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο δηκεξνχο εκπνξηθήο
θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο
θαξκαθεπηηθψλ, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ειεθηξηθψλ
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ζπζθεπψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη
ραξηνβηνκεραλίαο. Όπσο θαηέγξαςε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ
ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar θαη ν Οχγγξνο Τθππνπξγφο θ. Magyar
ππέγξαςαλ κλεκφλην κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, εζηηάδνληαο ζηνπο ηνκείο ηεο απφ θνηλνχ αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ projects, ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζε
βηνκεραληθνχο θιάδνπο.
Δπηπιένλ, ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν επηθεθαιήο ηνπ νπγγξηθνχ νξγαληζκνχ πξνψζεζεο εμαγσγψλ (HEPA) θ. Balazs Hendrich, ζπλνδεπφκελνο απφ αληηπξνζσπεία 21 επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ,
ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ ηξαηησηηθήο
Παξαγσγήο θ. El Assar, παξνπζία ηνπ Οχγγξνπ Πξέζβε
ζην Κάηξν, θ. Kveck. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, θαηά ηε ζπλάληεζε νη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο
δηεχξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο,
φπσο ε ραιπβνπξγία, ν αγξνηηθφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε θαηαζθεπή κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ θαη θαζαξηζκνχ / εμεπγεληζκνχ λεξνχ, αιιά θαη κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε
αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο.
Θπκίδνπκε φηη ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο
(Arab Organization for Industrialization – AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ, είρε ππνγξάςεη ηελ
1ε/8 κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νπγγξηθφ φκηιν
Tungsram, κε αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή εηδψλ θσηηζκνχ δξφκσλ θαη άιισλ θσηηζηηθψλ εηδψλ, ζηελ Αίγππην. Σν ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ νπγγξηθφ φκηιν ζηνλ AOI, κε ζηφρν ηε
ζπκπαξαγσγή θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, φπσο ιακπηήξεο “LED”, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ δξφκσλ θαη εηδψλ «έμππλνπ» θσηηζκνχ γηα ηηο ππφ
θαηαζθεπή λέεο, πξνσζεκέλεο ηερλνινγίαο, πφιεηο
(“smart cities”).
πλέδξην γηα ην κέιινλ ησλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην
(Κάηξν, 23/9/2019)
ηηο 23 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηνπ Καΐξνπ εκεξήζην ζπλέδξην κε
ηίηιν “Future of Investment in Egypt & the Vision of the
Business Community”, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr.
εκεηψλεηαη φηη ην ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ ηξεηο
κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλδέζκνπο ηεο ρψξαο, ήηνη
ηελ Egyptian Businessmen’s Association (EBA), Alexandria Business Association (ABA) θαη Egyptian Junior
Business Association (EJB). Σελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ
θήξπμαλ νη πξφεδξνη ησλ ηξηψλ σο άλσ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλδέζκσλ, θ.θ. Ali Eissa (EBA), Mohamed Sabry
(ABA) θαη Sherif El Gabaly (EJB) αληίζηνηρα. Ακέζσο
ζηε ζπλέρεηα, ζην μεθίλεκα ηνπ ζπλεδξίνπ, απεχζπλε
ραηξεηηζκφ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Amr Nassar, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ησλ εγρψξησλ βηνκεραληθψλ
θιάδσλ –θπξίσο εθείλσλ εληάζεσο εξγαζίαο θαη κε πςε-
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ιφ βαζκφ ρξήζεο ληφπησλ πξψησλ πιψλ- θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ, θαζψο επίζεο ζην -ζρεδφλ έηνηκνλέν ειεθηξνληθφ ράξηε βηνκεραληθψλ γαηψλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ
νπνίνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα δχλαληαη λα αηηεζνχλ ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπο ζε αηγππηηαθέο επελδπηηθέο δψλεο. Ο
θ. Nassar αλέθεξε επίζεο φηη θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί γηα θέηνο ε αχμεζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζε
άλσ ησλ $30 δηζ., έλαληη $29,2 δηζ. ην 2018, δεδνκέλνπ
φηη ε αμία απηψλ ππεξέβε ηα $15 δηζ. θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019.
Αθνινχζεζε ελδειερήο παξνπζίαζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κππξαίνπ, Senior Vice President Financial Institutions Group ζην δηεζλή νίθν αμηνιφγεζεο Moody’s, ν
νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ πξφνδν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ
θαη δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηε κεγάιε
εγρψξηα θεθαιαηαθή βάζε πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη ηηο
επελδχζεηο θαη λα κεηψζεη θάπσο ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλεπάγεηαη ην πςειφ δεκφζην ρξένο, ελψ εθθξάζζεθε
ππέξ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, σο κνρινχ ελζάξξπλζεο ησλ επελδχζεσλ. Ο θ. Κππξαίνο αλαθέξζεθε σζηφζν θαη ζε αξλεηηθά
ζεκεία ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο
ρψξαο, ραξαθηεξίδνληαο «πξνβιεκαηηθή» ηε δπλακηθή
ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Αίγππην εμαηηίαο ησλ πνιιαπιψλ ζηξεβιψζεσλ απηήο, αιιά θαη επηζεκαίλνληαο ηνλ
πςειφ βαζκφ έθζεζεο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε ηίηινπο θξαηηθνχ ρξένπο πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο
γηα ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε νηθνλνκηθνχο
«θξαδαζκνχο» θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο.
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait, ζηε δηάξθεηα ηεο
δηθήο ηνπ νκηιίαο ζην ζπλέδξην, αλέθεξε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζην
5% εληφο ηεο πξνζερνχο δηεηίαο, επηζεκαίλνληαο φηη,
ελδηάκεζα, ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 7,2% ηνπ ΑΔΠ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 θαη ην
6% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2020/21. Ο θ. Maait αλαθέξζεθε
επίζεο ζηηο ππφ πξνεηνηκαζία λέεο λνκνζεζίεο γηα ηε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ραξαθηεξίδνληάο ηεο σο εληζρπηηθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
λέσλ επελδχζεσλ.
Απφ πιεπξάο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ επηζεκάλζεθαλ θπξίσο ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε ην γεληθφηεξν επελδπηηθφ θιίκα ζηελ Αίγππην:
(α) Ζ αλάγθε αλάπηπμεο κεγαιχηεξεο εμσζηξέθεηαο ησλ
αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ, (β) ε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αληί
κφλνλ αγξνηηθψλ, (γ) ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαη (δ) ν θαηαιπηηθφο ξφινο πνπ ζα
δηαδξακαηίζεη ε επεξρφκελε –θαη ζηελ Αίγππην«ςεθηαθή επαλάζηαζε», δεκηνπξγψληαο λέα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο θαη επελδχζεσλ. Δπηζεκάλζεθε επίζεο ε
ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αηγππηηαθνχ ηδησηηθνχ
ηνκέα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, κε βάζε ζρεηηθά δηαζέζηκα δηεζλή ζηνηρεία.
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εκεηψλεηαη φηη, νη θαζαξέο εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην, νη νπνίεο είραλ απμεζεί θαηά ηελ
πεξίνδν 2014-2017, θζάλνληαο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο
2016/17 ζηα $7,93 δηζ., ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλεο θαηά 2,7% θαη αλεξρφκελεο ζε
$7,72 δηζ., ελψ θαηά ην ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2018/19 εκθαλίδνληαη επίζεο κεησκέλεο θαηά
22,8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017/18, αλεξρφκελεο ζε $4,65 δηζ. Ζ κείσζε ησλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ έρεη, σο είλαη θπζηθφ, δεκηνπξγήζεη πξνβιεκαηηζκφ ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, φζνλ
αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιιψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ απηή έρεη αλαιάβεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε
αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε απινχζηεπζε
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
Αηγππηην-βξαδηιηαλφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα
επηεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ κε ηε ζπκκεηνρή 25 βξαδηιηαλψλ εηαηξεηψλ
ησλ θιάδσλ θξέαηνο, πνπιεξηθψλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ
πιηθνχ θαη πγείαο ησλ δψσλ, ππφ ηελ Τπνπξγφ Γεσξγίαο,
Κηελνηξνθίαο & Πξνκεζεηψλ ηεο Βξαδηιίαο, θα Cristina.
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ
θφξνπκ ζπδεηήζεθε ε πξνκήζεηα αηγνπξνβάησλ, θαζψο
θαη θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ –δηαζεηφλησλ ηελ απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε “Halal”- βξαδηιηαλήο πξνέιεπζεο ζηελ
Αίγππην, ζε επηιεγκέλεο πεξηφδνπο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ απμεκέλεο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.
Δπηπιένλ, νη δηκεξείο ζπδεηήζεηο θάιπςαλ ηνπο ππνηνκείο αγξνηηθήο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο
βηνθαπζίκσλ, αλαθχθισζεο γεσξγηθψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη αληαιιαγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα θαιιηέξγεηεο δέληξσλ γηα μπιεία θαη θπηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δσνηξνθέο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ
θφξνπκ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο νκνζπνλδίαο αηγππηηαθψλ επηκειεηεξίσλ (FEDCOC) θ. El Arabi, ν δηκεξήο
φγθνο εκπνξίνπ Αηγχπηνπ-Βξαδηιίαο ππεξβαίλεη ηα $2,5
δηζ., ελψ θαηά ην πξψην νθηάκελν 2019 νη βξαδηιηαλέο
εμαγσγέο πξνο Αίγππην αλήιζαλ ζε $1,3 δηζ. θαη νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηε Βξαδηιία ζε $196 εθαη. Δπηπιένλ,
ζχκθσλα κε ηνλ θ. El Arabi, ν φγθνο ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο
ηζηκέληνπ, κεηαθνξψλ, ππεξεζηψλ logistics θαη γεσξγίαο, ππεξβαίλεη ην $1 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ε Βξαδηιία
απνηειεί θπξίαξρν πξνκεζεπηή ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο
κε θξέαηα θαη πξντφληα θξέαηνο.
Ο Τπνπξγφο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο εγθαηληάδεη 2 λέα
«έμππλα» παλεπηζηήκηα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 23/9 ν Τπνπξγφο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θ. Abdel Ghaffar εγθαηλίαζε
δχν λέεο «έμππλεο» παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ην “Knowledge International University” ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ην Σερλνινγηθφ
Παλεπηζηήκην ζηελ πεξηνρή New Cairo, ζηα αλαηνιηθά
πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Οη λέεο παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ εμειηγκέλν ηερλνινγηθφ /
ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη πιεξνθνξηθά ζπζηήκα-
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ηα, δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθφ Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Καΐξνπ (Salesian Don Bosco Technical Institute) θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο εμαγγειζείζαο απφ ηηο αξρέο
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξφζεζεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα θαηαζθεπάζεη νθηψ δηεζλή παλεπηζηήκηα ζηε λέα
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη πιεζίνλ απηήο, θαζψο θαη
ζην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο.
Κνξπθαία ζηελ Αθξηθή ε Αίγππηνο απφ πιεπξάο
πξνψζεζεο ηνπ εζληθνχ “brand”
χκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ν εδξεχσλ ζηε Μαδξίηε δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο Bloom
Consulting, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη πξψηε κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηεο Αθξηθήο –θαη 27ε ζηε ζπλνιηθή παγθφζκηα
θαηάηαμε- φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ εζληθνχ
“brand” γηα ηελ πεξίνδν 2019 / 2020, εηδηθφηεξα ζηνλ
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, δηα ηεο πξνβνιήο ησλ ηνπξηζηηθψλ
ηεο ζέιγεηξσλ θαη πξννξηζκψλ, ιακβάλνληαο ηελ πςειφηεξε αμηνιφγεζε (ΑΑΑ). Ζ Αίγππηνο θαηέθηεζε κάιηζηα απηή ηε ζέζε γηα πξψηε θνξά κεηά ην έηνο 2013,
αθήλνληαο ζηε δεχηεξε ζέζε ηε Ν. Αθξηθή, ελψ ηαπηφρξνλα αλαθεξχρζεθε θνξπθαία κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ
ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεο
πξννξηζκψλ κε ςεθηαθά κέζα. εκεηψλεηαη φηη ζηελ
αληίζηνηρε θαηάηαμε πνπ δεκνζίεπζε ε Bloom Consulting γηα ηα εζληθά “brand” εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην εκπφξην, ε Αίγππηνο θαηέιαβε ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ Αθξηθή (πίζσ απφ ηηο Ν. Αθξηθή θαη Νηγεξία) –θαη ηελ 46ε ζε
παγθφζκην επίπεδν- κε ηε δεχηεξε πςειφηεξε επίδνζε
ζηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο (ΑΑ). Οιφθιεξεο νη εθζέζεηο
ηεο Bloom International φζνλ αθνξά ηηο δηεζλείο θαηαηάμεηο εζληθψλ “brand” ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ην εκπφξην κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα https://
www.bloom-consulting.com/en/country-brand-ranking.
Μελχκαηα Πξνέδξνπ Al Sisi ζηελ 74ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ΗΔ
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ηεο Αηγχπηνπ αλαθέξζεθε εθηεηακέλα ζην ηέινο επηεκβξίνπ ζηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο, θ. Al Sisi, ζηελ 74ε ζχλνδν ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ησλ ΖΔ ζηε Ν. Τφξθε, ζηελ νκηιία ηνπ ελψπηνλ απηήο θαη ζηα θχξηα κελχκαηα πνπ ζέιεζε λα πεξάζεη. Μεηαμχ ησλ δεηεκάησλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία, ν θ.
Al Sisi έζημε ην ζέκα ησλ –άθαξπσλ έσο ηψξα- ηξηκεξψλ
δηαβνπιεχζεσλ Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο-νπδάλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ ππφ θαηαζθεπή
Μεγάινπ Αηζηνπηθνχ Φξάγκαηνο, αλαθέξνληαο φηη ηα
λεξά ηνπ Νείινπ απνηεινχλ δήηεκα «δσήο ή ζαλάηνπ»
γηα ηελ Αίγππην. Ο θ. Al Sisi αλέθεξε επίζεο φηη ε Αηζηνπία δελ έρεη εθπνλήζεη επαξθείο ηερληθέο κειέηεο γηα ην
κλεκεηψδεο ελ ιφγσ έξγν, κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε
αδηάιεηπηε ηξνθνδφηεζε ηεο Αηγχπηνπ κε λεξφ απφ ην
Νείιν, ν νπνίνο ζπληζηά ηνλ πιένλ δσηηθφ πδάηηλν πφξν
γηα ηε ρψξα. Αλαθεξφκελνο ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ν θ. Al Sisi ραξαθηήξηζε σο «ηζηνξηθέο» ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αηγχπηνπ, επαηλψληαο ηνλ αηγππηηαθφ
ιαφ γηα ηελ ππνκνλή ηνπ θαη ηε ζηήξημε ησλ κεηαξξπζ-
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κίζεσλ, ην θχξην βάξνο ησλ νπνίσλ έπεζε ζηνπο ψκνπο
ηνπ, νδεγψληαο ζηελ –αλαπάληερα- επηηπρή πινπνίεζε
ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο απεχζπλε επίζεο νκηιία ζηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ ΖΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, φπνπ
αλέπηπμε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2030 (“Vision
2030”). Ο εγρψξηνο Σχπνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο δηκεξείο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Πξφεδξνο Al Sisi ζην πεξηζψξην ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηνπο εγέηεο ρσξψλ
φπσο ησλ ΖΠΑ θ. Trump, ηεο Βξεηαλίαο θ. Johnson, ηεο
Γαιιίαο θ. Macron, ηεο Οπγγαξίαο θ. Ader, ηεο Ηζπαλίαο
θ. Sanchez θαη ηεο Ηξιαλδίαο θ. Varadkar, φπσο θαη κε
επηθεθαιήο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν.
Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ ΖΔ θ. Guterres θαη ν Πξφεδξνο
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θ. Malpass.
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αλεξρφκελνο ζε 11,65% ην Μάην θαη ζε 11,85% ηνλ Ηνχλην.

Αχμεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζην Υξεκαηηζηήξην
Αηγχπηνπ απφ ην Ννέκβξην 2016
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν πξφεδξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ θ. Farid ζην δηεζλή
νηθνλνκηθφ Σχπν, ηα χςνο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε αηγππηηαθά ρξεφγξαθα πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην αλέξρεηαη ζε EGP50 δηζ.,
απφ ηελ επνρή πνπ μεθίλεζε ην πινπνηνχκελν απφ ηελ
θπβέξλεζε πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ,
ην Ννέκβξην 2016, έλαληη εηζξνψλ ρακειφηεξσλ ησλ
EGP3 δηζ. θαηά ηελ ηξηεηία πνπ πξνεγήζεθε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηνλ θ. Farid, νη μέλνη επελδπηέο έρνπλ
αθφκε αγνξάζεη –θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδνΈξγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP490 δηζ. πινπνηήζεθαλ ην αηγππηηαθά νκφινγα πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο
έηνο 2018/19
ζην Υξεκαηηζηήξην ζπλνιηθήο αμίαο EGP31 δηζ., έλαληη
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζην ηέινο επηεκ- ιηγφηεξν ηνπ EGP1 δηζ. πξηλ ην Ννέκβξην 2016.
βξίνπ ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 πινπνηήζεθαλ ζπλνιηθά Ξεπέξαζαλ ην επίπεδν ησλ EGP4 δηζ. νη θαηαζέζεηο
6.200 έξγα αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ, ζπλνιηθνχ ηνλ Ινχλην 2019
επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP490 δηζ. Μεηαμχ απηψλ, ζηηο χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεθχξηεο θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ην έηνο δαο Αηγχπηνπ (CBE), νη εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
2018/19, πεξηιακβάλνληαη 19 κεγάια projects πνπ αθν- ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ζε κεξνχζαλ ηνλ θιάδν πεηξειαίνπ θαη εμνξχμεσλ, ζπλνιηθνχ ληαία βάζε θαηά EGP95,47 δηζ., αλεξρφκελεο ζε
επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP277 δηζ., 244 projects ησλ EGP4,007 ηξηζ., έλαληη EGP3,912 ηξηζ. ην Μάην. Ο εηήθιάδσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ, κε ζπλνιηθφ ε- ζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ηνλ Ηνχλην 2019
πελδπηηθφ θφζηνο EGP76 δηζ., 32 projects πνπ αθνξνχ- αλήιζε ζε 11,97%, έλαληη ξπζκνχ 11,34% πνπ είρε θαζαλ κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα (φπσο εγθαηαζηάζεηο η- ηαγξαθεί ην Μάην.
ρζπνθαιιηεξγεηψλ, Πφιε Ξχινπ ζηε Γακηέηηε, ηζηκελην- χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο θαηαζέβηνκεραλίεο ζην Beni Suef, γέθπξεο θαη απηνθηλεηφδξν- ζεηο ηνπ θξάηνπο ζηηο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην ηέινο Ηνπλίκνη, αλάπηπμε νξνπεδίνπ Galala), κε επελδπηηθφ θφζηνο νπ 2019 ζε EGP610,45 δηζ., έλαληη EGP591,88 δηζ. ην
EGP54 δηζ., 382 projects ηνπ θιάδνπ νηθηζηηθήο αλάπηπ- Μάην. Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
μεο, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP40 δηζ., 44 projects ηνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 ζε
ηνκέα κεηαθνξψλ, κε ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο EGP3,396 ηξηζ., απμεκέλεο έλαληη ησλ EGP3,320 ηξηζ.
EGP16,7 δηζ., θαζψο θαη 4.400 projects ηνπηθήο αλάπηπ- ην Μάην. Οη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψμεο κε επελδπηηθφ θφζηνο EGP10,8 δηο. Σέινο, ην Τ- ξην λφκηζκα ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 αλήιζαλ ζε
πνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ αλέθεξε φηη 2.585 πινπνηε- EGP3,176 ηξηζ., ελψ εθείλεο ζε ζπλάιιαγκα αλήιζαλ ζε
ζέληα αλαπηπμηαθά projects, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP830,5 δηζ. Οη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2019 ην 80,4% ησλ ζπλνιηEGP42,3 δηζ., αθνξνχζαλ ηελ Άλσ Αίγππην.
θψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, θαηέρνληαο ην 83,6% ησλ
ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη ην
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Καηά 12,1% απμήζεθε ηνλ Ινχιην 2019 ε εγρψξηα 67,7% ησλ θαηαζέζεσλ ζε ζπλάιιαγκα.
πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2)
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε ε EGP2,028 ηξηζ. ηα θξαηηθά νκφινγα θαη έληνθα
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε εγρψξηα πξνζθν- γξακκάηηα εηο ρείξαο επελδπηψλ
ξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθιν- χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην Τθνξία λφκηζκα, ζπλ ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηα- πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εγρσξίσο
θέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε εθδνζέλησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη νκνζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ 2019 θαηά 12,1% ζε εηήζηα ιφγσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ αλέξρεηαη –
βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,885 ηξηζ. ($236,7 δηζ.), ζην ηέινο Απγνχζηνπ ηξέρνληνο έηνπο- ζε EGP2,028
έλαληη EGP3,864 ηξηζ. ηνλ Ηνχλην θαη EGP 3,797 ηξηζ. ηξηζ. (έλαληη EGP1,97 ηξηζ. ζην ηέινο Ηνπιίνπ), εθ ησλ
ην Μάην ηξέρνληνο έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εηήζηνο νπνίσλ EGP1,213 ηξηζ. αθνξά έληνθα γξακκάηηα θαη
ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο EGP814,973 δηζ. νκφινγα. Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνέβαηλε κεηνχκελνο απφ ην ηέινο ηνπ 2018, πέθηνληαο κηθψλ, νη κεγαιχηεξνη επελδπηέο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά
απφ ην 13,3% ην Γεθέκβξην, ζην 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην, ρξεφγξαθα είλαη νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην 11,55% ην Φεβξνπάξην, ζην 11,38% ην Μάξηην θαη ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, νη
ζην 11,33% ηνλ Απξίιην 2019, αληίζηνηρα. Απφ ην Μάην πεξίνδνη σξίκαλζεο ησλ πξνο εμφθιεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηψλ θζάλνπλ
2019 σζηφζν, ν ελ ιφγσ ξπζκφο αχμεζεο επαλέθακςε,
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έσο ηνλ Οθηψβξην 2020, ελψ νη αληίζηνηρεο ησλ νκνιφγσλ θζάλνπλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην Μάην 2029.
Καηά ην Τπνπξγείν, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ εηο ρείξαο επελδπηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 11,4% θαη 18,75%, κε κέζε απφδνζε 15,029%. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γλσζηνπνίεζε φηη ε
ζπλνιηθή αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε δνιιάξηα θαη επξψ θαη δηαηεζεί ζε επελδπηέο κέζσ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ αλέξρεηαη ζε $23,21 δηζ. θαη €4 δηζ., αληίζηνηρα.
ηα ρακειφηεξα απφ ην Ννέκβξην 2016 επίπεδα ην
Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ην ηξηήκεξν 22-24/9
ηηο 22/9, ε ζπλεδξίαζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ
δηεθφπε γηα 30 ιεπηά, εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο θάζεηεο
πηψζεο φισλ ησλ δεηθηψλ ηνπ πνπ είρε θαηαγξαθεί απφ
ην Ννέκβξην ηνπ 2016. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) θαηέγξαςε ζηηο 22/9 εκεξήζηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,3%, θιείλνληαο ζηηο 13.958
κνλάδεο. Ζ θάζεηε πηψζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζηηο 22/9, αιιά θαη ηηο εκέξεο πνπ αθνινχζεζαλ,
απνδφζεθε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ηεο ρψξαο ζηηο
εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi
πνπ ζεκεηψζεθαλ ηφζν ζην Κάηξν φζν θαη ζε άιιεο αηγππηηαθέο πφιεηο, ηελ Παξαζθεπή 20/9. εκεηψλεηαη φηη
ε πηψζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ ζπλερίζηεθε θαη
θαηά ηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, κε ηνλ εκεξήζην φγθν
ζπλαιιαγψλ λα θζάλεη ζηηο 24/9 ηηο 304,66 εθαη. κεηνρέο, κέζσ 29.040 πξάμεσλ θαη ηδίξν χςνπο EGP1,07 δηζ.
Δπηπιένλ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζηηο
24/9 έθζαζε ηηο EGP672,28 δηζ., έρνληαο απνιέζεη
EGP21,83 δηζ. κφιηο ζε κία ζπλεδξίαζε, ελψ ν θεληξηθφο δείθηεο EGX30 θαηέγξαςε πεξαηηέξσ εκεξήζηα
πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,24%, θιείλνληαο ζηηο 13.170
κνλάδεο, θζάλνληαο ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη έρνληαο απνιέζεη ζπλνιηθά 1.575 κνλάδεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο 18/9 (ζπλνιηθή πηψζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 10,7%). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 24/9 νη μέλνη επελδπηέο πξνέβεζαλ ζε πσιήζεηο ηίηισλ ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο
EGP273,93 εθαη., ελψ νη Αηγχπηηνη θαη Άξαβεο επελδπηέο πξνέβεζαλ ζε αγνξέο ηίηισλ ζπλνιηθήο θαζαξήο
αμίαο EGP244,47 εθαη. θαη EGP29,46 εθαη., αληίζηνηρα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηελ εβδνκάδα πνπ αθνινχζεζε ηηο ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο ηεο 20εο/9, ην
Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ απψιεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ θεξδψλ πνπ είρε απνθνκίζεη έσο ηψξα, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο.
εκεηψλεηαη πάλησο φηη, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ε εμέιημε ησλ δεηθηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Αηγχπηνπ βειηηψζεθε θαη επαλήιζε ζε ζεηηθά επίπεδα,
κε ην δείθηε EGX30 λα θιείλεη ζηηο 26/9 ζηηο 13.857
κνλάδεο θαη λα ππεξβαίλεη θαη πάιη ζηηο 29/9 ην θαηψθιη
ησλ 14.000 κνλάδσλ, αλεξρφκελνο ζε 14.316 κνλάδεο,
γεγνλφο πνπ απνδφζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ απφθαζε
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηα επηηφθηα θαηά 100 κνλάδεο βάζεο.
Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη θαη ε αηγππηηαθή ιίξα, ε νπνία θαηά ηελ εβδνκάδα 22-26/9 είρε δηνιηζζήζεη ειαθξψο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, κε ηελ ηζνηηκία λα θζάλεη
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ζηηο 26/9 ζηηο 16,38 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή πψιεζεο),
ζηηο 29/9 αλαηηκήζεθε ειαθξψο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ,
κε ηελ ηζνηηκία λα αλέξρεηαη ζηηο 16,32 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή πψιεζεο).
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ & νκνιφγσλ ζε ιίξεο
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
ηηο 24 θαη ζηηο 26/9 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
(CBE) δηέζεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ
δεκνζίνπ ζε ιίξεο, ηξίκελεο, εμάκελεο, ελλεάκελεο θαη
δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Ζ έθδνζε ηεο 24εο/9 πεξηειάκβαλε γξακκάηηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο EGP37,75 δηζ. Ζ CBE δέρζεθε
πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP88,4 δηζ. (ε πξνζθνξά
ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δήηεζε θαηά 2,3 θνξέο), εθ ησλ
νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο πξνζθνξέο ζπλνιηθήο
αμίαο EGP42,13 δηζ. Σα κέζα ζηαζκηζκέλα επηηφθηα πνπ
επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 24εο επηεκβξίνπ αλήιζαλ ζε 15,627% γηα ηα
ηξίκελεο, ζε 15,565% γηα ηα εμάκελεο, ζε 15,052% γηα
ηα ελλεάκελεο θαη ζε 14,923% γηα ηα δσδεθάκελεο
δηάξθεηαο, έλαληη κέζσλ επηηνθίσλ 16,221%, 16,38%,
15,537% θαη 15,877% θαηά ηηο αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ζηα κέζα επηεκβξίνπ).
Ζ έθδνζε ηεο 26εο/9 πεξηειάκβαλε γξακκάηηα εμάκελεο
θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο
αμίαο EGP19 δηζ. Ζ CBE δέρζεθε πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ
χςνπο EGP39,31 δηζ. (ε πξνζθνξά ππεξθαιχθζεθε απφ
ηε δήηεζε θαη πάιη πάλσ απφ 2 θνξέο), εθ ησλ νπνίσλ
έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο
EGP20,48 δηζ. Σα κέζα ζηαζκηζκέλα επηηφθηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ
ηεο 26εο επηεκβξίνπ αλήιζαλ ζε 15,758% γηα ηα εμάκελεο θαη ζε 15,369% γηα ηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ζηηο 24/9 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ εμέδσζε θξαηηθά νκφινγα ζε ιίξεο, πεληαεηνχο θαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP1,25 δηζ. γηα
εθάζηε δηάξθεηα, αληίζηνηρα. Οη ιεθζείζεο πξνζθνξέο
αλήιζαλ ζε EGP5,22 δηζ. φζνλ αθνξά ηα πεληαεηνχο
δηάξθεηαο θαη EGP3,76 δηζ. φζνλ αθνξά ηα δεθαεηνχο
δηάξθεηαο νκφινγα (ε δήηεζε ππεξθάιπςε ηελ πξνζθνξά θαηά 4,2 θνξέο φζνλ αθνξά ηα πεληαεηνχο θαη θαηά 3
θνξέο φζνλ αθνξά ηα δεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα,
αληίζηνηρα). Ζ CBE έθαλε δεθηέο πξνζθνξέο χςνπο
EGP3,53 δηζ. γηα ηα πεληαεηνχο θαη EGP2,28 δηζ. γηα ηα
δεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα, κε κέζεο απνδφζεηο ηεο
ηάμεσο ηνπ 14,35% θαη ηνπ 14,417% αληίζηνηρα (έλαληη
κέζσλ απνδφζεσλ 14,436% θαη 14,537% θαηά ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ηεο 10εο/9).
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Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ κεηψλεη ηα επηηφθηα
θαηά 100 κνλάδεο βάζεο
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 26εο επηεκβξίνπ απνθάζηζε λα κεηψζεη –γηα ηξίηε θνξά θέηνο, κεηά ην Φεβξνπάξην θαη ηνλ Αχγνπζην- ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, απηή ηε θνξά θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, δηθαηψλνληαο εθ λένπ, φπσο θαη ηνλ Αχγνπζην, ηηο εθηηκήζεηο ηεο
πιεηνλφηεηαο ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη
ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο αλέξρεηαη πιένλ ζε 13,25%
(έλαληη 14,25% πξνεγνπκέλσο), ην επηηφθην δαλεηζκνχ
κίαο εκέξαο ζε 14,25% (έλαληη 15,25%), ελψ ην βαζηθφ
θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αλέξρνληαη ζε 13,75%
(έλαληη 14,75%), αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα, βαζηθνί ιφγνη γηα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ
αλαθνξάο ππήξμαλ αθ’ ελφο ε ζπλερηδφκελε πησηηθή
ηάζε ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ αλήιζε ζε 7,45% ηνλ
Αχγνπζην θαη αθ’ εηέξνπ ε ζεκεηνχκελε επηβξάδπλζε
ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ έρεη σζήζεη ηηο λνκηζκαηηθέο Αξρέο αξθεηψλ ρσξψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κέηξα λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο. Όπσο εθηηκνχλ εγρψξηνη
νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ
πιεζηάδεη ην επίπεδν ηνπ 10%-13% -πνπ επηθξαηνχζε
πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ην Ννέκβξην 2016- νπφηε θαη
αλακέλεηαη λα «μεθιεηδσζεί» θαη επαλελεξγνπνηεζεί ν
ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεία.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηε 2ε Γηεζλή Έθζεζε Γνκηθψλ
Τιηθψλ “The Big 5 Construct Egypt”
Σν ηξηήκεξν 2-4 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λέν
δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ ε δεχηεξε αηγππηηαθή έθδνζε ηεο δηεζλνχο –πςεινχ επηπέδνπ αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ζεκαληηθφηεηαο σο πεξηθεξεηαθήο εκπνξηθήο εθδήισζεο γηα ηνλ θιάδν δνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ- έθζεζεο κε ηίηιν “The Big 5 Construct Egypt
2019”, κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή 8 ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ ηελ νξγάλσζε ηνπ Enterprise Greece Invest &
Trade. Δπηθεθαιήο ηεο θεηηλήο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο
ήηαλ ε θα Β. Καιακάξα, ππεχζπλε ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Πξνψζεζεο Γνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ
ηνπ Enterprise Greece. Σελ έλαξμε ηεο έθζεζεο θήξπμε
ην πξσί ηεο 2αο επηεκβξίνπ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, ηνλ νπνίν ππνδέρζεθε
θαη μελάγεζε ζηα πεξίπηεξα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ν χκβνπινο Ο.Δ.Τ. Α΄ ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο
ζην Κάηξν θ. Γθάζηνο, απνθνκίδνληαο ηα ζεηηθά ζρφιηά
ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο πιηθψλ δνκηθψλ ρξήζεσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ εηαηξεηψλ απφ ηηο
δχν ρψξεο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν.
χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ (DMG Events,
κε έδξα ην Νηνπκπάη), ζηε θεηηλή δεχηεξε έθδνζε ηεο
έθζεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά εθζέηεο κε 198 πεξίπηεξα
(έλαληη 220 πεξηπηέξσλ πέξζη), εθ ησλ νπνίσλ 87 πεξίπηεξα αθνξνχζαλ εγρψξηνπο θαη ηα ππφινηπα μέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Καηά ηνπο δηνξγαλσηέο, νη κεγαιχηεξεο μέλεο εζληθέο ζπκκεηνρέο θέηνο ππήξμαλ εθείλεο
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ηεο Κίλαο (20 εηαηξείεο), ηεο Σνπξθίαο (18 εηαηξείεο),
ησλ ΖΑΔ (18 εηαηξείεο), ηεο . Αξαβίαο (9 εηαηξείεο),
ηεο Διιάδαο (8 εηαηξείεο) θαη ηεο Γεξκαλίαο (7 εηαηξείεο). Ζ “Big 5 Construct Egypt 2019” έιαβε ρψξα ζηηο
αίζνπζεο 1 θαη 2 ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ, ζε ζπλνιηθή
επηθάλεηα 20.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελψ ζχκθσλα κε πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ησλ δηνξγαλσηψλ νη εκπνξηθνί επηζθέπηεο θαηά ηηο ηξεηο εκέξεο ηεο έθζεζεο πιεζίαζαλ
ηνπο 15.000. Όπσο καο εμήγεζαλ νη δηνξγαλσηέο, ε θεηηλή ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία ήηαλ κνηξαζκέλε
ζεκαηηθά κεηαμχ ηεο αίζνπζαο 1 (3 εηαηξείεο) θαη ηεο
αίζνπζαο 2 (5 εηαηξείεο) ππήξμε ε ηξίηε κεγαιχηεξε απφ
πιεπξάο εθζεζηαθήο επηθάλεηαο.
Ζ ειιεληθή εζληθή ζπκκεηνρή απνηειέζηεθε απφ 8 εηαηξείεο δηαθφξσλ ππνθιάδσλ πξντφλησλ δνκηθψλ ρξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ νη αθφινπζεο επηρεηξήζεηο: (1) Κακαξίδεο Global Wire ΑΒΔΔ (κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο & εμαξηήκαηα), (2) Maris Polymers Polyurethane Systems (πνιπνπξεζαληθά ζπζηήκαηα ζηεγαλνπνίεζεο), (3) Μαζηφο Ππξίκαρα Α.Δ. (ππξίκαρα δνκηθά πιηθά), (4) Planet Sol (ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ειηαθνί ζπιιέθηεο, ζεξκνζίθσλεο), (5) Watera Hellas S.A.
(ζπζηήκαηα, ηερλνινγία & εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο λεξνχ), (6) Aluminco S.A. (ζπζηήκαηα & θαηαζθεπέο απφ
αινπκίλην), (7) Interplast (πιαζηηθά νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ & απνρέηεπζεο) θαη (8) TEMAK S.A. (νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνχ, εμνπιηζκφο δηθηχσλ ξεπζηψλ,
ρεκηθά πξφζζεηα). Πέξαλ ησλ πεξηπηέξσλ ησλ 8 ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ην Enterprise Greece Invest & Trade
δηέζεηε κηθξνχ κεγέζνπο πιεξνθνξηαθφ πεξίπηεξν. εκεηψλεηαη φηη ζηε θεηηλή έθζεζε δηαπηζηψζακε φηη κεηείραλ αλεμάξηεηα –κέζσ αληηπξνζψπσλ ηνπο- νη φκηινη
Κεξακνπξγία Β. Διιάδνο θαη Tillos Group.
Οη Έιιελεο εθζέηεο απνηίκεζαλ σο ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε θεηηλή δεχηεξε “Big 5
Construct Egypt”, κε ηθαλνπνηεηηθή ξνή επηζθεπηψλ ηηο
ηξεηο εκέξεο ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηνρεπκέλσλ θαη πνηνηηθψλ επαθψλ κε ηνπο εκπνξηθνχο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο
δηεπζεηήζεθαλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο (DMG Events) 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, 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.
πκθσλία Telecom Egypt-Ericsson γηα δεκηνπξγία
θέληξνπ θαηάξηηζεο & θαηλνηνκίαο
Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνπο, ν κεγάινο θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο
ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt θαη ν ζνπεδηθφο φκηινο
ηειεπηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο & εμνπιηζκνχ Ericsson
ππέγξαςαλ ζηηο 11/9 ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απφ
θνηλνχ δεκηνπξγία θέληξνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
θαζψο θαη εξγαζηεξίνπ θαηλνηνκίαο γηα λένπο, ζηελ
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Αίγππην. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, «ζθνπφ
ηεο ζπκθσλίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα λένπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ
ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην, ε ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ξνκπνηηθήο ζηε ρψξα». Με βάζε ηε ζπκθσλία, ε Telecom Egypt
πξφθεηηαη λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ε Ericsson ην ινγηζκηθφ θαη ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ.
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Σν 9ν ηνπ επελδπηηθφ ζπλέδξην δηνξγαλψλεη ν αηγππηηαθφο φκηινο EFG Hermes
ην δηάζηεκα 9-12 επηεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή πεξηθεξεηαθή επελδπηηθή ηξάπεδα EFG Hermes δηνξγάλσζε ζην
Λνλδίλν (Emirates Stadium) ην έλαην κεγάιν εηήζην επελδπηηθφ ζπλέδξηφ ηεο κε ηίηιν “9th Annual London
Conference”. Σν ελ ιφγσ ζπλέδξην, πνπ επηθεληξψλεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο αγνξέο ηεο Β. Αθξηθήο θαη Μ. Αλαηνιήο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
επελδπηηθά ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Βξεηαλία, ζπγθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη επελδπηψλ θαη ρξεζηκεχνληαο σο
«γέθπξα» κεηαμχ ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ
θαη ησλ θαηά ηφπνπο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. χκθσλα
κε ηνπο Αηγχπηηνπο δηνξγαλσηέο, ην θεηηλφ ζπλέδξην
πξνζέιθπζε 360 εθπξνζψπνπο 182 δηεζλψλ ζεζκηθψλ
επελδπηψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη
ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο $14 ηξηζ., θαζψο
θαη εθπξνζψπνπο 177 κεγάισλ δηεζλψλ νκίισλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ λέεο επθαηξίεο γηα επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζηηο αλσηέξσ αγνξέο.

32ε έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ & εθνδίσλ SAHARA
Καηά ην δηάζηεκα 9-12 επηεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην λέν
δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν Καΐξνπ ε 32ε έθδνζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γηα
ηε γεσξγία (ιηπαζκάησλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θ.α.) SAHARA EXPO 2019. ηε θεηηλή έθζεζε κεηείραλ 213 εθζέηεο απφ 36 ρψξεο, κε αμηφινγεο εζληθέο ζπκκεηνρέο θπξίσο απφ ηελ Κίλα θαη ηελ
Σνπξθία. ηε θεηηλή έθδνζε ηεο έθζεζεο SAHARA κεηείρε κία ειιεληθή επηρείξεζε απφ ηε Βφξεηα Διιάδα
(ΒΗΠΔ ίλδνπ), ζπγθεθξηκέλα ε Agrodrip ΑΒΔΔ, πνπ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε αξδεπηηΔμέιημε δηαγσληζκνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
κλεο Qarun
Πξνψζεζε ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πδάησλ (Holding Company for Water &
& ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Wastewater – HCWW), θ. Raslan, ην αηγππηηαθφ θξάηνο
Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat ζηε δηάξθεηα ηνπ επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επηινγήο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηδηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπλεδξίνπ Euromoney πνπ έιαβε ξείαο γηα ην κεγάιν έξγν απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο
ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 9/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλα- Qarun, ζηελ πεξηθέξεηα Fayoum, λνηηνδπηηθά ηνπ Καΐκέλεηαη λα εγθαηληάζεη επηά ηερλνινγηθά πάξθα εληφο ξνπ, ε νπνία κέρξη ζήκεξα γίλεηαη δέθηεο ησλ απνξξηπαλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψ- πηφκελσλ ιπκάησλ. Καηά ηνλ θ. Raslan, ε επηηξνπή πνπ
ξαο, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο EGP1 δηζ. Ο Τ- έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ HCWW γηα ηελ ηερληθή θαη νηθνπνπξγφο αλέθεξε επίζεο φηη ην θξάηνο ζθνπεχεη λα ζπ- λνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ηεζζάξσλ ζπκλεηζθέξεη κε δηθά ηνπ θνλδχιηα πξνο ελίζρπζε ηνπ εηδη- βνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ζρεηηθφ
θνχ ηακείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ελδηαθέξνλ, αλακέλεηαη λα αλαθνηλψζεη ηελ αλάδνρν ηνπ
απφ θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο (“Fintech Fund”) πνπ έξγνπ εληφο ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία
ζρεδηάδεη λα ελεξγνπνηήζεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχ- πνπ ζα επηιεγεί, πξφθεηηαη λα εηνηκάζεη ηηο ηερληθέο κεπηνπ (CBE) θαηά ην πξνζερέο έηνο, ην νπνίν πξνγξακκα- ιέηεο θαη ηηο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ελψ ζα εμεηάζεη φιεο
ηίδεηαη λα δηαζέηεη θεθάιαην κεηαμχ $50 θαη $100 εθαη. ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ε
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν θ. Talaat, ν θιά- πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα ιάβεη ρψξα εληφο πεξηφδνπ
δνο ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο κεγε- πεληαεηίαο. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν θαζαξηζκνχ θαη αζχλζεθε θαηά 16% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19, αληηπξν- πνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Qarun, πξνο δεκηνπξγία ζπζψπεπε ην 3,2% ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαη νη εμαγσγέο ζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγξψλ ιπκάησλ κε ζθνπφ ηε κείσηνπ αλήιζαλ ζε $2,6 δηζ., ελψ ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο ζε ησλ επίπεδσλ ξχπαλζεο απηήο, έρεη εθηηκψκελν χςνο
απνηειεί ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ πξνυπνινγηζκνχ €300 εθαη., ελψ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ηελ
ζην 4% εληφο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ε επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο Infor- Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο
mation Technology Industry Development Agency (EBRD) θαη ηελ Δ.Δ.
(ITIDA), θα El Gohary, ζηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο
νκηιίαο ηεο ζε δηάζθεςε γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ Τπνγξαθή ζπκθσλίαο Αηγχπηνπ-Ιηαιίαο γηα πινπνίεέιαβε ρψξα ζην Κάηξν ζηηο 17/9, ε αηγππηηαθή θπβέξλε- ζε πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ
ζε έρεη πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ζηε Minya
ησλ πιένλ πξνσζεκέλσλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ ε- Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 5/9 νη
θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη Ηηαιίαο ππέγξαςαλ ζπκθσλία
κπνξίνπ θαη ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε ρψξα.
αμίαο €70,5 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξίηεο θάζεο
πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Minya, ζηελ
Άλσ Αίγππην.
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εκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία λένπ ζηαζκνχ αλαθχθισζεο ζηελ πεξηθέξεηα, ν νπνίνο ζα απμήζεη ηε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα αλαθχθισζεο ζε 500 ηφλνπο εκεξεζίσο, θαζψο επίζεο ηελ παξνρή
ηερληθήο βνήζεηαο, αιιά θαη επηκφξθσζεο ηνπ ληφπηνπ
πιεζπζκνχ σο πξνο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ηίζεηαη ππφ ηελ
«νκπξέια» ηνπ ηηαιν-αηγππηηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθψλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (“debt swap
agreement”), ζπλνιηθνχ χςνπο €300 εθαη.
Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα αλαθαίληζε ηνπ ηζηνξηθνχ
θηηξίνπ “Baron Empain”
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν εγρψξηνο Σχπνο,
νη θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ Βειγίνπ ππέγξαςαλ
δηκεξέο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
θαη αλαθαίληζε ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ “Baron Empain”
ζηελ Ζιηνχπνιε ηνπ Καΐξνπ, κε ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο
ηάμεσο ησλ EGP16 εθαη., ζην πιαίζην δηκεξνχο πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθψλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
(“debt swap agreement”). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην κλεκφλην πεξηιακβάλεη επίζεο ζρεδηαζκφ
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ παιαηηνχ “Baron Empain”. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ε νπνία ππέγξαςε ην κλεκφλην κε ηελ εδψ Πξέζβε ηνπ Βειγίνπ θα
De Cartier, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζθέπηεηαη λα δηεπξχλεη θαη αμηνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηα δαλεηαθά πξνγξάκκαηα ηχπνπ “debt swap” πνπ ππάξρνπλ κε ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ην Βέιγην, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ νη δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο λα επελδχνληαη ζε
ζεκαληηθά έξγα αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ζηε ρψξα».
εκεηψλεηαη φηη ην παιάηη “Baron Empain” –νη εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ νπνίνπ μεθίλεζαλ ην έηνο 2017- θηίζηεθε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηνλ Βέιγν εθαηνκκπξηνχρν θαη ηδξπηή ηεο ζπλνηθίαο ηεο Ζιηνχπνιεο ζην
Κάηξν, Edouard Louis Joseph.
Η Telecom Egypt εξγάδεηαη εληαηηθά ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα
Ο κεγάινο θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Telecom Egypt, έρεη μεθηλήζεη ήδε ζηηο αξρέο
επηεκβξίνπ λα εξγάδεηαη ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, εθηειψληαο ην κεγάιν έξγν αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ απηήο, εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP40 δηζ.
(πεξίπνπ $2,4 δηζ.), αθνχ ππέγξαςε ζρεηηθή ζπκθσλία
κε ηελ εηαηξεία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηε λέα πξσηεχνπζα, New Administrative Capital Company for Urban Development (NACCUD). χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθή
δήισζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο, θ. Hamed, ε
Telecom Egypt αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξψζεη ην δίθηπν ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηε
ζπλνηθία ηεο λέαο πξσηεχνπζαο φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ηα
θπβεξλεηηθά θηίξηα, έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ
ηνπ 2020.
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Οη φκηινη Orascom & Siemens ζα αλαθαηαζθεπάζνπλ
ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ζην Ιξάθ
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, θνηλνπξαμία απνηεινχκελε απφ ηνλ αηγππηηαθφ θαηαζθεπαζηηθφ
φκηιν Orascom Construction θαη ην κεγάιν γεξκαληθφ
ελεξγεηαθφ φκηιν Siemens ππέγξαςε κε ηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε ζπκθσλία γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο δχν κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
βάζε ην θπζηθφ αέξην, ζπλνιηθήο ηζρχνο 1,6 GW, ζηελ
πιεγείζα απφ ηνλ πνιπεηή πφιεκν πφιε Baiji, βνξείσο
ηεο Βαγδάηεο. Σν έξγν, επελδπηηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ
$1,3 δηζ. κε βάζε πεγέο ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο, αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο πεξηφδνπ 28 κελψλ
απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο,
ελψ ε θνηλνπξαμία Orascom-Siemens ζα ην εθηειέζεη επί
ηε βάζεη ζρήκαηνο “EPC+Finance” (ήηνη, ζρεδηαζκνχ,
δεκνπξάηεζεο, θαηαζθεπήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
έξγνπ). εκεηψλεηαη φηη ε Orascom ππήξμε θαηαζθεπάζηξηα ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην Baiji, νη νπνίεο ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ «ηζιακηθνχ θξάηνπο».
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Τπνγξαθή κλεκνλίνπ αηγππηην-νκαληθήο ζπλεξγαζίαο
ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ & θ/α
ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ππεγξάθε ζην Κάηξν, παξνπζία
ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Οκάλ, κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο
θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Σν κλεκφλην,
ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη
ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηε δηκεξή ζπλεξγαζία γηα ηε
δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηνπο σο αλσηέξσ θιάδνπο,
ππέγξαςαλ ν Αηγχπηηνο Τθππνπξγφο Πεηξειαίνπ θ.
Saafan θαη ν Πξέζβεο ηνπ Οκάλ ζην Κάηξν θ. Al-Issaie.
ε ζρεηηθέο ηνπ δειψζεηο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla αλέθεξε φηη «ε δηκεξήο ζπλεξγαζία
ζηνπο θιάδνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη καθξφρξνλε, θαζψο νη αηγππηηαθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο
έρνπλ πινπνηήζεη αξθεηά επελδπηηθά projects ζην Οκάλ». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Οκαλφο Πξέζβεο ηφληζε
φηη «ε ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ήιζε σο απνηέιεζκα
ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ νη εγέηεο ησλ δχν ρσξψλ
θαηά ηελ πεξζηλή επίζθεςε ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ Al
Sisi ζηε Muscat», θαζψο θαη φηη «ην κλεκφλην ζηνρεχεη
ζηε ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ
ζηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε πξντφλησλ
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ».
ηα 7 δηζ. θ.π. ε εκεξήζηα παξαγσγή θ/α ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεηξειαίνπ, ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη πιένλ ζε 7 δηζ. θ.π,
έλαληη 6,8 δηζ. θ.π. ζην ηέινο Ηνπλίνπ. Ζ πξφζθαηε σο
άλσ αχμεζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο ηεο ρψξαο ζε
θπζηθφ αέξην νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr (ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε θζάζεη
ην επίπεδν ησλ 2,7 δηζ. θ.π., ηέζζεξηο κήλεο λσξίηεξα
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απφ φ,ηη πξνέβιεπε ην ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο απηνχ), φζν θαη ζε νξηζκέλεο λέεο αλαθαιχςεηο θνηηαζκάησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξηνρή παξαρψξεζεο ηνπ
Γέιηα Νείινπ.
Όπσο εμάιινπ θαηέγξαςε ν θιαδηθφο Σχπνο, ζηηο 29/8 ν
φκηινο NSCO Investments (ζπγαηξηθφο ηεο Egypt Kuwait Holding) μεθίλεζε ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ
απφ δεχηεξν θξέαξ πνπ δηάλνημε ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ ηλά, κε επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο 20 εθαη.
θ.π. θαη ζπλνιηθφ επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο 75
εθαη. θ.π. (απφ ηα δχν ιεηηνπξγνχληα θξέαηα), ελψ ζηελ
παξνχζα θάζε δηαλνίγεη ην ηξίην ηεο θξέαξ ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή.
Θπκίδνπκε εμάιινπ φηη, ζχκθσλα κε εγρψξηα θιαδηθά
δεκνζηεχκαηα, ν βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλήο
πεηξειατθφο φκηινο British Petroleum (BP) εηνηκάδεηαη
λα μεθηλήζεη ηε δηάλνημε δχν λέσλ θξεάησλ ζηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ Atoll θαη Katameya,
ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή βνξείσο ηεο
Γακηέηηεο, ζην Αλαηνιηθφ Γέιηα ηνπ Νείινπ, ην επελδπηηθφ θφζηνο δηάλνημεο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε $289
εθαη. Όπσο επηζήκαλαλ ηα θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, ην
πξφζζεην –ηέηαξην- θξέαξ ζην θνίηαζκα Atoll αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο
θαηά 100 εθαη. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο φηαλ
απηφ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ
ηνπ 2020. Σν ηξέρνλ επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο ηνπ
θνηηάζκαηνο Atoll αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 300 εθαη. θ.π.
θαη 9.000 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ, απφ ηξία
θξέαηα. Σν θνίηαζκα Katameya αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ
2020, κε αξρηθφ επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηα 60
εθαη. θ.π.
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Δθθίλεζε ζηξαηεγηθνχ ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ ΗΠΑΑηγχπηνπ
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ Τθππνπξγνχ
Δλέξγεηαο θ. Brouillette, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο
ηξηήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζην Κάηξν, ζηηο 12/9 θεξχρζεθε ε εθθίλεζε πξσηνβνπιίαο ζηξαηεγηθνχ ελεξγεηαθνχ
δηαιφγνπ κεηαμχ ΖΠΑ θαη Αηγχπηνπ, παξνπζία ησλ Αηγππηίσλ Τπνπξγψλ Πεηξειαίνπ θαη Ζιεθηξηζκνχ, θ.θ.
El-Molla θαη Shaker, αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηνπ επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ (EEHC), θ.
El Desouky. Καηά ηνλ θ. Brouillette, ν δηκεξήο ελεξγεηαθφο δηάινγνο –πνπ βαζίδεηαη ζε ζρεηηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην (26/7)
ζην πεξηζψξην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ακεξηθαλνχ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο θ. Perry ζηε ζχλνδν ηνπ East Mediterranean Gas Forum ζην Κάηξν- εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
ζηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, εμνηθνλφκεζεο θαη αμηνπνίεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Ακεξηθαλφο Τθππνπξγφο δήισζε επίζεο φηη «νη δχν ρψξεο
ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηκεξή δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα
εληζρχζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ζε ηνκείο θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο, φπσο ε ελδπλάκσζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ε πξνψζεζε ηερλνινγηψλ
θαζαξνχ άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ε ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ε πξνψζεζε
ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηερλνινγηψλ πξάζηλσλ θηηξίσλ, έμππλσλ δηθηχσλ».
Ο θ. Brouillette αλέθεξε επίζεο φηη ε εθθίλεζε ηνπ δηκεπλέληεπμε Έιιελα Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & Δξνχο ζηξαηεγηθνχ ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ κε ηελ Αίγππην
λέξγεηαο ζε αηγππηηαθή θιαδηθή έθδνζε
επαλαβεβαηψλεη ηελ ακεξηθαληθή ζηήξημε ηφζν ηεο πξσηηο 9/9, ε αηγππηηαθή έθδνζε ησλ θιάδσλ πεηξειαίνπ
ηνβνπιίαο ηνπ East Mediterranean Gas Forum (EMGF),
θαη θπζηθνχ αεξίνπ, “Egypt Oil & Gas”, δεκνζίεπζε
φζν θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο αλάδεημεο ηεο Αηγχπηνπ ζε πεξηζπλέληεπμε πνπ ηεο παξαρψξεζε ν Έιιελαο Τπνπξγφο
θεξεηαθφ θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ ειεθηξηθή
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, θ. Υαηδεδάθεο. Ο θ. Υαελέξγεηα.
ηδεδάθεο αλαθέξζεθε, ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμήο
ηνπ, ζηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο θαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία
El-Molla: σο ην ηέινο 2019 μεθηλνχλ νη θνξηψζεηο θ/α
ηεο Διιάδαο κε ηελ Αίγππην ζηνλ πεηξειατθφ θαη ηνλ
απφ Ιζξαήι
επξχηεξν ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηηο πξννπηηθέο
Όπσο αλέθεξε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. Alπνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πξνζθάησο εθθηλεζείζα
Molla ζην πιαίζην ηνπ 24νπ “World Energy Congress”
επξχηεξε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ρσξψλ Αλαηνιηθήο
πνπ έιαβε ρψξα ζην Άκπνπ Νηάκπη θαηά ην δηάζηεκα 9Μεζνγείνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (East Medi12/9, νη θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ κε πξννterranean Gas Forum – EMGF). Δπίζεο, ν Έιιελαο Τξηζκφ ηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ έσο ην
πνπξγφο αλαθέξζεθε ζηηο ελέξγεηεο ηεο ρψξαο καο πξνο
ηέινο ηνπ 2019, κε αξρηθέο πνζφηεηεο 200 εθαη. θ.π.
ηελ θαηεχζπλζε αλάδεημήο ηεο ζε ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ
εκεξεζίσο, πνπ ζα απμεζνχλ ζε 500 εθαη. θ.π. εκεξεζίθφκβν, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλακελφκελε νινθιήξσζε
σο θάπνηα ζηηγκή εληφο ηνπ 2020. Ο θ. El-Molla αηηηνησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ
ιφγεζε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηξνθνδφηεζεο
Trans Adriatic Pipeline (TAP), θαη Interconnector Pipeηεο Αηγχπηνπ κε ηζξαειηλφ θπζηθφ αέξην απφ ηα θνηηάline Bulgaria-Greece, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
ζκαηα Tamar & Leviathan κέζσ ηνπ αγσγνχ East Mediεγθαηαζηάζεσλ επαλαεξηνπνίεζεο LNG ζηε Ρεβπζνχζα
terranean Gas (EMG), σο νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ εθαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ππνδνκπινθή αξθεηψλ κεξψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ
ρή θνξηίσλ LNG, φπσο ε πισηή κνλάδα επαλαεξηνπνίεεπελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Θπκίδνπκε φηη ην Φεβξνπάξην
ζεο (FSRU) ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Οιφθιεξε ε ζπλέ2018, νη εηαίξνη ησλ αλσηέξσ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ,
ληεπμε ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ κπνξεί λα αλαδεηεζεί
ηζξαειηλή Delek Drilling θαη ακεξηθαληθή Noble Enerζηελ ηζηνζειίδα: https://egyptoil-gas.com/features/
gy, είραλ ππνγξάςεη δχν ζπκθσλίεο γηα ηελ πψιεζε αεstrengthening-the-egyptian-greek-ties-an-interview-with
ξίνπ ζηελ εηαηξεία Dolphinus Holdings ηεο Αηγχπηνπ,
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αμίαο $15 δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο. Πεξαηηέξσ, ην επηέκβξην 2018, νη δχν σο άλσ φκηινη ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε ηνλ Αηγχπηην εηαίξν ηνπο East Gas
Company (EGC) -ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο θξαηηθήο
EGAS κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ- γηα
ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 39% ζηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγφ EMG, 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.
Πξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ έρεη ελδερνκέλσο δεκηνπξγήζεη θαζπζηέξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αγσγνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ηνλ πεξαζκέλν Μάην ν ηατιαλδέδηθνο
θξαηηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο PTT Energy Resources,
κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ κεηφρσλ ηνπ αγσγνχ EMG κε
κεξίδην 25%, θαηέζεζε ζε δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην αγσγή
θαηά ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, δηεθδηθψληαο απνδεκηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ $1 δηζ., κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη απφ ην
έηνο 2012 απηφ δηέθνςε ηηο παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ
απφ ηνλ ελ ιφγσ αγσγφ.
εκεηψλεηαη πάλησο φηη πνιχ πξφζθαηα, ζηε δηάξθεηα
ηνπ επηεκβξίνπ, εμαιείθζεθε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζπζηέξεζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ
EMG, θαζψο ε εηαηξεία πνπ ηνλ δηαρεηξίδεηαη ππέγξαςε
ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζην Ηζξαήι, ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ φκηιν Europe Asia
Pipeline Company (EAPC) πνπ εδξεχεη ζην Ashkelon,
κε ζθνπφ λα εμάγεη ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αίγππην.
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε εηαηξεία
δηαρείξηζεο ηνπ αγσγνχ EMG ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζε ηνπ ελ ιφγσ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη ζα
θαηαβάιιεη ζηνλ φκηιν EAPC «ελνίθην» κε βάζε ηηο
πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα θνξηψλνληαη ζηνλ
αγσγφ.
Ο θ. El-Molla αλαθνίλσζε εμάιινπ φηη ε κνλάδα πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γακηέηηεο δελ πξφθεηηαη λα
μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο, κε αξρηθέο πνζφηεηεο εμαγσγψλ ζηα 500 εθαη.
θ.π. εκεξεζίσο, νη νπνίεο ζα απμεζνχλ ζε 700 εθαη. θ.π.
ην 2020. Σέινο, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο αλαθνίλσζε φηη ε
θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη λέν δηαγσληζκφ γηα έξεπλεο
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μεζφγεην εληφο ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020, θαζψο θαη άιιν δηαγσληζκφ γηα
αλάινγεο έξεπλεο εληφο 8-12 πεξηνρψλ παξαρψξεζεο,
ζηε Γπηηθή Έξεκν, ηνλ θφιπν νπέδ θαη ηελ Αλαηνιηθή
Έξεκν, έσο ην ηέινο ηνπ 2019.

ηεο αχμεζεο ησλ ηειψλ ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ηηο εηαηξείεο. Ζ ελ ιφγσ νθεηιή πξνβιέπεηαη
βάζεη ησλ ζπκθσληψλ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο (“costsharing” agreements) πνπ δηέπνπλ ηα ειηαθά έξγα πνπ
εθηεινχληαη ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Benban. εκεηψλεηαη
φηη νη φκηινη αλάπηπμεο ησλ ειηαθψλ κνλάδσλ ζην Benban αξλνχληαλ κέρξη πξφηηλνο λα θαηαβάινπλ ηηο αλσηέξσ νθεηιέο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ ιφγσ, θπξίσο, ησλ απμήζεσλ ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο δνκηθψλ πιηθψλ.

πκθσλία ηεο EETC κε ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban
Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο ζηα κέζα επηεκβξίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
EETC, θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε 32 νκίινπο πνπ εθηεινχλ έξγα αλάπηπμεο ειηαθψλ κνλάδσλ ζην γηγαληηαίν
ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban, πιεζίνλ ηνπ Αζνπάλ, ζηελ
Άλσ Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ε EETC ζπκθψλεζε κε
ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζχλδεζκν ησλ αλσηέξσ νκίισλ
(Benban Solar Energy Developer Association), ηελ θαηαβνιή απφ πιεπξάο ησλ δεχηεξσλ πνζνχ χςνπο
EGP700 εθαη., σο κεξηθή εμφθιεζε νθεηιήο ηνπο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1,9 δηζ., πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ιφγσ

ε πςειφηαηα επίπεδα ε εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο
θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) θ. El-Bakly,
ε εκεξήζηα παξαγσγή αεξίνπ ζηελ Αίγππην αλήιζε ζην
ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ησλ 7,2 δηζ. θ.π. ην επηέκβξην
2019. Ο θ. El-Bakly αλέθεξε επίζεο φηη ε EGAS έρεη
επεθηείλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο γηα έξεπλα θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζε 5 πξφζζεηεο
πεξηνρέο ζηε Μεζφγεην θαη ην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ελψ
έρεη πξνζειθχζεη θαη άιινπο κεγάινπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο ζηηο εξγαζίεο έξεπλαο, φπσο ε ExxonMobil, πνπ έσο πξφηηλνο δελ δξαζηεξηνπνηείην ζε

πκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ απφ άλνδν ηηκψλ
πεηξειαίνπ
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, κε αθνξκή ηηο πξφζθαηεο επηζέζεηο ζηηο πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ARAMCO ζηε . Αξαβία νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ αλνδηθή θίλεζε ζηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, αλαθέξζεθε ζηελ εμαγγειζείζα απφ ηελ θπβέξλεζε πξφζεζή
ηεο λα αλαλεψζεη ηελ ηζρχ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είρε ππνγξάςεη πέξζη κε ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο JP
Morgan θαη Citibank, κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε
(hedging) ηνπ θηλδχλνπ απφ ελδερφκελε απφηνκε άλνδν
ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε θπβέξλεζε
έρεη πξνβιέςεη, ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) κέζε
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζηα $68 αλά βαξέιη, ελψ νη πεξζηλέο ζπκβάζεηο κε ηηο δχν σο άλσ επελδπηηθέο ηξάπεδεο
πξνζηαηεχνπλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο απφ απμήζεηο ησλ
δηεζλψλ ηηκψλ ζε επίπεδα άλσ ησλ $70 αλά βαξέιη. Καηά ηηο εθηηκήζεηο θιαδηθψλ αλαιπηψλ, νη πεξζηλέο ζπκβάζεηο αλακέλεηαη λα πξνζηαηεχζνπλ ζηελ παξνχζα
θάζε ην αηγππηηαθφ θξάηνο απφ ηηο απμήζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί πξφζθαηα, ελψ έσο ην
ηέινο Οθησβξίνπ πξφθεηηαη λα αλαζεσξεζεί ην
«θαηψθιη» ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηέο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα δηπιαζηάζεη ηηο ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο (hedging) έλαληη απμήζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, αλαλεψλνληαο ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο κε ηηο άλσ
δχν επελδπηηθέο ηξάπεδεο, αιιά ππνγξάθνληαο παξάιιεια αθφκε πέληε αληίζηνηρεο –κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο
θάιπςεο- κε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα
επηηχρεη ην κέγηζην βαζκφ πξνζηαζίαο. χκθσλα εμάιινπ κε θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, ν αληίθηππνο ησλ πξφζθαησλ επηζέζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ARAMCO
δελ αλακέλεηαη λα έρεη άκεζε θαη αμηφινγε επίπησζε
ζηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ ζηελ
Αίγππην.
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“upstream” έξγα ηνπ θιάδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ
Αίγππην. Ο θ. El-Bakly αλέθεξε επίζεο φηη ε EGAS
πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2019 επηά λέεο ζπκθσλίεο κε δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, κε ζθνπφ ηε δηάλνημε 23 λέσλ εξεπλεηηθψλ θξεάησλ, ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο $712 εθαη. Σέινο, ν θ. El-Bakly αλέθεξε φηη ζηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 ε EGAS έρεη
αλαθαιχςεη θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ 5 θξεάησλ ζηε Μεζφγεην θαη 10 θξεάησλ ζηε Γπηηθή Έξεκν,
ελψ έρεη νινθιεξψζεη επηά επελδπηηθά projects γηα ηελ
παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, απμάλνληαο ην επίπεδν ηεο
παξαγσγήο θαηά 21% ην σο άλσ έηνο.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαηαξγεί ην θαζεζηψο
«δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο
Σελ 1ε επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ., Maait,
αλαθνίλσζε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ, ε νπνία απφ ην επηέκβξην 2019 ζα
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ επίζεκε εκεξήζηα ηζνηηκία
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ηνλ
Αχγνπζην, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε δηαηεξήζεη ηελ
ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο ζηαζεξή ζηηο 16 ιίξεο
αλά δνιιάξην γηα ζηξαηεγηθά θαη βαζηθά αγαζά, ελψ είρε
πξνζδηνξίζεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα κε βαζηθά
ή πνιπηειή πξντφληα ζε EGP16,77 αλά δνιιάξην. Ζ Αίγππηνο άξρηζε λα θαζνξίδεη κεληαία ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο -γηα ηεισλεηαθή ρξήζε- απφ
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα ζέζεη ζε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ηελ
αηγππηηαθή ιίξα ην Ννέκβξην ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα
ζηαζεξνπνηήζεη ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ, θπξίσο δε ησλ εηζαγφκελσλ. Απφ ην Γεθέκβξην 2018, ε θπβέξλεζε θαζηέξσζε θαζεζηψο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκία ηεο
ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, κε δηαηήξεζε κεησκέλεο ηζνηηκίαο γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θπκαηλφκελεο ηζνηηκίαο φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο κε
βαζηθψλ αγαζψλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν
επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο θαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ππνδέρζεθαλ κε ηθαλνπνίεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο
ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, σο έλα βήκα πξνο
ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο
βηνκεραλίαο θαη αγνξάο. Πάλησο, εθπξφζσπνη ησλ εηζαγσγέσλ δελ παξέιεηςαλ λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηελ θαηάξγεζε ηνπ σο άλσ θαζεζηψηνο, σο κέηξνπ πνπ ζα επηθέξεη άκεζε αχμεζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ
αγαζψλ, έσο θαη θαηά 3%.
ηα $3,38 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ηνλ
Ινχλην 2019
Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο
Αηγχπηνπ ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 21,9% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $3,38 δηζ.
έλαληη $4,33 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2018. Καηά ηελ CAPMAS,
νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ηνλ Ηνχλην θαηά
4,3% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα $2,3 δηζ. (έλαληη
$2,2 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2018), θπξίσο ιφγσ ησλ απμήζεσλ
ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ (+86%), αξγνχ
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πεηξειαίνπ (+20,2%), λσπψλ θξνχησλ (+115,3%) θαη
εηνίκσλ ελδπκάησλ (+12,3%). Απφ ηελ άιιε, νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηέγξαςαλ ηνλ Ηνχλην κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $5,68 δηζ.
έλαληη $6,53 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2018, θπξίσο ιφγσ ησλ
κεηψζεσλ ζηηο εηζαγσγέο ρεκηθψλ πξντφλησλ (-11,4%),
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (-28,1%), θαιακπνθηνχ
(-7,4%) θαη θξεάησλ (-62,3%).
ηα $1,756 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ ην 7κελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, νη
ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $1,756 δηζ., απμεκέλεο θαηά 0,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2018
($1,752 δηζ.). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο
εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξνο ηηο ΖΠΑ αλήιζαλ
ζηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ 2019 ζε $623 εθαη., ελψ ηηο
αθνινχζεζαλ ζε αμία νη εμαγσγέο πξνο επξσπατθέο
($561 εθαη.) θαη αξαβηθέο ρψξεο ($220 εθαη.).
Αίηεκα εγρψξησλ παξαγσγψλ γηα «πάγσκα» εηζαγσγψλ πνπιεξηθψλ
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή έλσζε παξαγσγψλ πνπιεξηθψλ (Egyptian Poultry Association) πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο, δεηψληαο ην «πάγσκα» φισλ ησλ εηζαγσγψλ
πνπιεξηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο. χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ Αηγχπηησλ παξαγσγψλ πνπιεξηθψλ, νη κεηνχκελεο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο κεησκέλεο πσιήζεηο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θξίζεο ζηελ
εγρψξηα παξαγσγή πξντφλησλ πνπιεξηθψλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηεί ηελ πηνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ
κέηξσλ απφ ην θξάηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ληφπηαο
παξαγσγήο.
Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο
4,3 εθαη. ηφλνπο ην έηνο 2018/19
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ην
ζπκβνχιην Αηγππηίσλ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ,
ε Αίγππηνο πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο 4,3 εθαη. ηφλσλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ εμαγσγηθή πεξίνδν
2018/19 (επη. 2018 – Απγ. 2019), αμίαο $2,2 δηζ. Ζ κεγαιχηεξε εμαγσγηθή θαηεγνξία ήηαλ εθείλε ησλ λσπψλ
θξνχησλ, κε κεγαιχηεξεο ηηο εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ,
αθνινπζνχκελεο απφ ηηο εμαγσγέο ζηαθπιηψλ, ξνδηψλ
θαη θξανπιψλ, αληίζηνηρα. Σα θξέζθα ιαραληθά, κε θχξηεο ππνθαηεγνξίεο απφ απφςεσο κεγέζνπο εμαγσγψλ,
ηηο παηάηεο, ηα θξεκκχδηα, ηηο ηνκάηεο θαη ηηο γιπθνπαηάηεο, ππήξμαλ ε δεχηεξε θχξηα θαηεγνξία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν
2018/19.
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Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο ξπδηνχ θαηά ην
έηνο 2019/20
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ.
Meselhy ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ε Αίγππηνο δηαζέηεη
επαξθή απνζέκαηα θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηήζεη εηζαγσγέο ξπδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο (2019/20). χκθσλα κε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, ε
εγρψξηα παξαγσγή αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 140%
θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη λα αλέιζεη ζε 6 εθαη. ηφλνπο, ζε
ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο –απφ
ηηο αξρέο ηνπ έηνπο- λα απμήζεη ηηο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο ξπδηνχ ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ 2019 (Μάηνοεπηέκβξηνο) ζε 1,1 εθαη. feddans (1 feddan = 4.200
ηεηξ. κέηξα), έλαληη 820 ρηι. feddans ην 2018.
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ιεια ζέζεηο απαζρφιεζεο».
Δλεξγνπνίεζε πξνγξάκκαηνο εμαγσγηθψλ εληζρχζεσλ
– απνδεκηψζεηο εμαγσγέσλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηα κέζα
επηεκβξίνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε λένπ πξνγξάκκαηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ
χςνπο EGP6 δηζ. ζε εηήζηα βάζε, ελψ ηαπηφρξνλα δεζκεχζεθε φηη ζα πξνρσξήζεη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο
νπνίεο ην θξαηηθφ Export Subsidy Fund νθείιεη επηδνηήζεηο απφ ην έηνο 2012. εκεηψλεηαη φηη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait παξαδέρζεθε πνιχ πξφζθαηα φηη ην
χςνο ησλ ζπλνιηθψλ νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο πξνο ηνπο
εμαγσγείο απφ ην έηνο 2011 αλέξρεηαη ζε EGP25 δηζ.,
ππεξδηπιάζην θαη ησλ πιένλ «επηζεηηθψλ» εθηηκήζεσλ
απφ πιεπξάο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ακέζσο ζηε
ζπλέρεηα, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ην αηγππηηαθφ θξάηνο ήιζε ζε ζπκθσλία κε νξηζκέλνπο
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγηθά θαη εμαγσγηθά ζηελ Αίγππην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ε Sumitomo Tires θαη ε Schneider Electric, ελψ έρεη ιάβεη πάλσ απφ 100 αηηήκαηα εμαγσγέσλ πνπ επηδηψθνπλ
ηε ξχζκηζε ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP900 εθαη. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εμαγσγείο ζα ιάβνπλ ηηο απνδεκηψζεηο ηνπο απφ νθεηιφκελεο επηδνηήζεηο κέζσ είηε ηεο
δηαγξαθήο θνξνινγηθψλ ρξεψλ ηνπο, ή ηεο δηάζεζεο ζε
απηνχο βηνκεραληθψλ γαηψλ κε έθπησζε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη νινθιεξψζεη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ θξαηηθψλ
νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο ζε 40 εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο
–κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Toshiba θαη Zanussi- θαη αλακέλεηαη ζχληνκα λα ηηο απνδεκηψζεη.

Έλαξμε εθαξκνγήο απφθαζεο γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ
ζε εηζαγσγέο ειηαθψλ ζπζηεκάησλ
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα επηεκβξίνπ ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη, απφ ηνλ επφκελν
κήλα, λα εθαξκφδεη ηελ απφ πέξζη ζεζπηζζείζα θπβεξλεηηθή απφθαζε (ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar) πνπ ππνρξεψλεη ηνπο εηζαγσγείο ζπζηεκάησλ ειηαθήο ζέξκαλζεο θαη θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ
λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πξντφλησλ, πξνηνχ απηά γίλνπλ δεθηά ζηελ Αίγππην.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε αξκφδηεο θξαηηθέο πεγέο, νη εηαηξείεο πνπ εηζάγνπλ ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο ζα ππνρξενχληαη λα δηεμάγνπλ ειέγρνπο / δνθηκέο
ιεηηνπξγίαο ησλ πξντφλησλ, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνηχπσλ & Πνηφηεηαο
(EOS), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα απηψλ,
έλαληη θπζηθά ηεο θαηαβνιήο εηδηθψλ ηειψλ ζηα εμνπζηνδνηεκέλα εξγαζηήξηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο
ειέγρνπο. Όπσο απνζαθήληζαλ νη σο άλσ θπβεξλεηηθέο
πεγέο, ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ηα ππφ εηζαγσ- Δθθίλεζε πξψηνπ αηγππηηαθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ αγξνγή θνξηία ηέηνησλ πξντφλησλ ζα απνξξίπηνληαη, ελψ ζα ηηθψλ & βηνκεραληθψλ εκπνξεπκάησλ
επηβάιινληαη θαη πξφζηηκα ζηνπο παξαβάηεο.
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνκεζεηψλ θ.
Meselhy, ηνλ Οθηψβξην πξφθεηηαη λα εγθαηληαζηεί ην
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ Ιηαιία γηα θαηαζθεπή πξψην αηγππηηαθφ ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ, αγξνηη10 ζηιφ
θψλ θαη βηνκεραληθψλ, φπνπ νη ζπλαιιαζζφκελνη ζα
χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ κπνξνχλ λα εκπνξεχνληαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθΠξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ζηηο 19/9 ε Αίγππηνο θαη ε Ηηα- πιήξσζεο ("futures contracts”) γηα ηα ελ ιφγσ αγαζά. Σν
ιία ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή 10 ζηιφ ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ ζα αλήθεη θαηά 60% ζην
απνζήθεπζεο ζηηαξηνχ, εμνπιηζκέλσλ κε ζχγρξνλα πιε- θξάηνο θαη θαηά 40% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ αξρηθά
ξνθνξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. Καηά ηα ζρεηηθά δε- πέληε αγαζά ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε απηφ, πην
κνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία, πνπ εληάζζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλα αιεχξη, ζίδεξνο, έιαηα, θαιακπφθη θαη
πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ ηηαιν-αηγππηηαθνχ πξν- ηζηκέλην.
γξάκκαηνο αλαπηπμηαθψλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
(“debt swap agreement”), ζπλνιηθνχ χςνπο €300 εθαη.,
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
έρεη εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο χςνπο EGP360 εθαη. Ο Αηγχπηηνο Π/Θ αλαθνηλψλεη λέν ειεθηξνληθφ ζχθαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 10, πιήξσο θαζεηνπνη- ζηεκα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ
εκέλσλ ζηιφ ζηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο παξαγσγνχο πεξηθέ- ηηο 4/9, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλαθνίλσζε ηελ
ξεηεο ζηηαξηνχ ηεο ρψξαο, Sharqiya, Menofia θαη Minya. εθθίλεζε λένπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηάζεζε
χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθή δήισζε ηεο Τπνπξγνχ βηνκεραληθψλ γαηψλ, πξνζζέηνληαο φηη ε δηαλνκή γαηψλ
Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαο Nasr, «κεηαμχ κεηαμχ ππνςήθησλ βηνκεραληθψλ επελδπηψλ θαη ε ηηκνησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πεξη- ιφγεζε αηψλ ζα γίλεηαη -κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο- κε
ιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ γηα ηελ δηαθάλεηα θαη δηθαηνζχλε, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ελδηάελίζρπζε ηνπ ηνκέα εθνδηαζκνχ κε βαζηθά αγαζά, κε κεζσλ κεζηηψλ. Καηά ηνλ θ. Madbouly, ν νπνίνο αλαθνίζηφρν ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνο φθεινο ησλ λσζε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο
Αηγππηίσλ πνιηηψλ, ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ παξάι- εβδνκαδηαίαο ζχζθεςεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε
λέα ειεθηξνληθή κέζνδνο δηάζεζεο ηεο γεο ζα βνεζήζεη
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πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο θαη βειηίσζεο
ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. χκθσλα εμάιινπ κε ηνλ
επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA), θ. Ghazi, ε IDA πξφθεηηαη πνιχ ζχληνκα
λα πξνζθαιέζεη –κέζσ ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο- ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ
ζην πξφγξακκα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ γαηψλ.
Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θξίλεη νξζή
ηελ επηβνιή δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
Σχπνπ, ε αξκφδηα γηα κέηξα anti-dumping ππεξεζία ηνπ
αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εμέδσζε πνιχ πξφζθαηα έθζεζε –ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε- φπνπ απνθάλζεθε φηη ε
απφθαζε επηβνιήο, απφ ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο
έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ
ζηδήξνπ & ράιπβα, βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο 346/2019,
«είλαη νξζή, εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη έρεη
επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εγρψξηα ραιπβνπξγία».
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, «ρσξίο ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ είρε πηνζεηήζεη ην θξάηνο, νη εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ, ελψ εθηηκάηαη φηη ν
θιάδνο ζα απνιέζεη πεξίπνπ ην 80% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ηνπ».
εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ έρεη μεζπάζεη λνκηθή δηακάρε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αίγππην, ζε
ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο επηβνιήο πξνζσξηλψλ
δαζκψλ, θαζψο ηνλ Ηνχιην, ην αηγππηηαθφ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ζην νπνίν είραλ πξνζθχγεη νη ζηγφκελεο εγρψξηεο ραιπβνπξγίεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο
εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα γηα ηελ παξαγσγή
ηειεηνπνηεκέλνπ ράιπβα νπιηζκνχ, αθχξσζε κε απφθαζή ηνπ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα, ελψ ζηε ζπλέρεηα, δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην απέξξηςε θαη ηηο εθέζεηο πνπ άζθεζαλ
ηφζν ην θξάηνο φζν θαη νη κεγάιεο, θαζεηνπνηεκέλεο
ραιπβνπξγίεο ηεο ρψξαο (ζπγθεθξηκέλα –θαηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- νη Suez Steel, Ezz Steel, El Marakby Steel
θαη Kandil Steel, νη νπνίεο επξίζθνληαλ «πίζσ» απφ ηελ
απφθαζε επηβνιήο δαζκψλ), δεηψληαο ηελ επαλαθνξά
ησλ πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα.
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα, ην Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην, φπνπ έρεη παξαπεκθζεί γηα
ηειηθή εθδίθαζε ε ππφζεζε, έρεη αλαβάιεη –γηα ηξίηε
ζπλερή θνξά απφ ηα κέζα Απγνχζηνπ- ηε ζπδήηεζε επί
ησλ εθέζεσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αλσηέξσ κεγάισλ
ραιπβνπξγηψλ, γηα ηηο 5 Οθησβξίνπ.
Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ζθέπηεηαη
επηβνιή δαζκψλ anti-dumping ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
Σχπνπ, ε αξκφδηα γηα κέηξα anti-dumping επηηξνπή ηνπ
αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο πξφηεηλε πνιχ πξφζθαηα –ζε ζπλέρεηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή, απφ ηα κέζα Απξηιίνπ
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ηξέρνληνο έηνπο, πξνζσξηλψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ζθαηξηδίσλ εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο
346/2019- φηη ζα πξέπεη απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ 2019 λα
επηβιεζνχλ δαζκνί anti-dumping, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, επί
ησλ εηζαγσγψλ ζθαηξηδίσλ ζηδήξνπ & ράιπβα, δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχο ησλ πξνεγνπκέλσλ, πξνζσξηλψλ δαζκψλ, εμάκελεο δηάξθεηαο, χςνπο 15% έσο 25% επί ηεο
αμίαο, εθπλέεη ζηα κέζα Οθησβξίνπ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, νη λένη δαζκνί anti-dumping ζα μεθηλήζνπλ απφ ην
επίπεδν ηνπ 7% επί ηεο αμίαο, θαη ελ ζπλερεία ζα κεηψλνληαη θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο εηεζίσο, ψζηε λα θζάζνπλ ην 3% ζην ηέινο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο.
Σα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη εμαθνινπζήζεη λα ρξεψλεη κε δαζκνχο ηα αλσηέξσ πξντφληα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο,
παξά ηελ αθχξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο 346/2019
απφ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ.
Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε Κίλα γηα ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ επηεκβξίνπ, ν αηγππηηαθφο Δζληθφο Οξγαληζκφο ηξαηησηηθήο
Παξαγσγήο (National Organization for Military Production – NOMP) ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ
θηλεδηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Geely, κε αληηθείκελν ηε
ζπκπαξαγσγή ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ρσξίο
λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζηηο 5/9 ν Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar ζπλαληήζεθε κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο θηλεδηθήο βηνκεραλίαο νρεκάησλ Ankai Automobile Company, κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηηο δπλαηφηεηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ ζηελ Αίγππην. Δπίζεο, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα Απγνχζηνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη θζάζεη ζε ζπκθσλία κε
θηλεδηθφ φκηιν γηα ηε ζπκπαξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ
Αίγππην, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θξαηηθφ φκηιν Al-Nasr
Automobile Company.
Ο φκηινο Mercedes-Benz επηιέγεη Αηγχπηην ζπλεξγάηε
γηα ζπλαξκνιφγεζε απηνθηλήησλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο
επηεκβξίνπ, ν γεξκαληθφο φκηινο Mercedes-Benz, ν
νπνίνο επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία παξαγσγηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζηελ Αίγππην, επέιεμε σο ζπλέηαηξφ
ηνπ ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν Egyptian German Automotive
Company (EGA), γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε απηνθηλήησλ
ζηε ρψξα. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ εηαηξηθφ αλαθνηλσζέλ, ε ζχκβαζε ζπλάθζεθε κε ηνλ φκηιν EGA αθνχ δηαπηζηψζεθε ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Καηά ηε
Mercedes-Benz, ε παξαγσγή ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ
απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ EGA πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2020, δίλνληαο ηδηαίηεξε
έκθαζε ζε κνληέια SUV πνπ δελ θπθινθνξνχλ ήδε ζηελ
αηγππηηαθή αγνξά. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηηο αξρέο
επηεκβξίνπ ν γεξκαληθφο φκηινο πξφζζεζε ηξεηο λέεο
αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζην δίθηπν αληηπξνζψπσλ ηνπ ζηε
ρψξα.
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Δγθαηλίαζε λέαο γξακκήο παξαγσγήο απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ Farm Frites
ηα κέζα επηεκβξίνπ, ε νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ αηγππηηαθή βηνκεραλία θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ Farm
Frites εγθαηλίαζε λέα γξακκή παξαγσγήο ηζηπο παηάηαο,
επελδπηηθνχ θφζηνπο $40 εθαη., ζε έθηαζε 9.300 ηεηξ.
κέηξσλ ζηελ πεξηνρή 10th of Ramadan City, παξνπζία
ησλ Αηγχπηησλ Τπνπξγψλ Δπελδχζεσλ θαο Nasr θαη Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Farm Frites ζηελ Αίγππην, θ.
Seddik, ε βηνκεραλία ζθνπεχεη λα εμάγεη ην 65% ηεο παξαγσγήο ηεο ζηε ρψξα, ζε πεξίπνπ 20 ρψξεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδεη λα πξνζζέζεη πέληε αθφκε πξντφληα ζην
θάζκα παξαγσγήο ηεο, ψζηε λα ην απμήζεη ζηα 18 πξντφληα. Ο θ. Seddik πξφζζεζε φηη ν θεηηλφο ηδίξνο ηεο
Farm Frites ζηελ Αίγππην ζα ππεξβεί ηα $130 εθαη.,
έλαληη $90 εθαη. πέξζη, θαζψο θαη φηη ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο λέαο γξακκήο ζηελ πεξηνρή 10th of Ramadan αλέξρεηαη ζε 50.000 ηφλνπο, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ νκίινπ ζηνπο
150.000 ηφλνπο.
Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία Αηγχπηνπ-Διβεηίαο γηα
ηφλσζε εμαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ & ελδχκαηνο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 22/9 νη θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη Διβεηίαο ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή απφ ηε δεχηεξε
ηερληθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο ζηνπο αηγππηηαθνχο θιάδνπο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη εηνίκνπ ελδχκαηνο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο
GTEX, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ειβεηηθφ θξάηνο
(Swiss State Secretariat for Economic Affairs) θαη πινπνηείηαη απφ ην εδξεχνλ ζηε Γελεχε Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ (International Trade Center – ITC, ην νπνίν ππάγεηαη ζηα ΖΔ θαη ηνλ ΠΟΔ), κε ζπλνιηθφ χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ –γηα ηελ Αίγππην- ηεο ηάμεσο ησλ 1,5 εθαη.
ειβεηηθψλ θξάγθσλ. χκθσλα κε ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ
Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, «ην πξφγξακκα
GTEX ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη
ελδπκάησλ, πνπ απνηεινχλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο
εμαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο». Ο θ.
Nassar πξφζζεζε φηη «ην ελ ιφγσ πξφγξακκα πξφθεηηαη
λα ηξέμεη έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2021, δεκηνπξγψληαο
λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, απμάλνληαο ην εηζνδεκαηηθφ
επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θιάδνπο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ελδχκαηνο, απμάλνληαο επίζεο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
ησλ θιάδσλ απηψλ, αιιά θαη ηηο εμαγσγέο ηνπο πξνο παξαδνζηαθέο αιιά θαη λέεο αγνξέο». χκθσλα κε ζρεηηθέο
δειψζεηο ηνπ Διβεηνχ Πξέζβε ζην Κάηξν, θ. Garnier,
«ην πξφγξακκα GTEX πινπνηείηαη ζήκεξα ζηελ Αίγππην, ην Μαξφθν, ηελ Σπλεζία, ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ. ην ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ
Αίγππην, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζπλεηζθέξεη ζηηο ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαηά πνζνζηφ 10%». Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην πξφγξακκα GTEX ζηελ Αίγππην –ην νπνίν ζα πινπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
θιαδηθνχ ζπκβνπιίνπ εμαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ
θαη ελδχκαηνο- ζα εζηηάζεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζηε βειηίσζε
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ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ σο άλσ θιάδσλ,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηηο εγρψξηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εμαγσγηθφ
φξακα.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Πηψζε ησλ εζφδσλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην α΄ εμάκελν 2019
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS), ηα έζνδα ηεο
Γηψξπγαο νπέδ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ
ηξέρνληνο έηνπο εκθαλίζηεθαλ κεησκέλα θαηά 1,4% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελα ζε EGP49,1 δηζ. ($2,98 δηζ.),
έλαληη EGP49,8 δηζ. ($3,02 δηζ.) ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν
ηνπ 2018. Σα έζνδα ηνπ Ηνπλίνπ 2019 εκθαλίζηεθαλ κεησκέλα θαηά 10,3% έλαληη ηνπ Ηνπλίνπ 2018, αλεξρφκελα
ζε EGP7,8 δηζ., έλαληη EGP8,7 δηζ. ηνλ Ηνχλην 2018.
Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ιηκέλνο Γακηέηηεο
Όπσο αλέθεξε ζηηο 11/9 ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο,
ε Ληκεληθή Αξρή Γακηέηηεο (Damietta Port Authority)
ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξπθαίνπο
επξσπατθνχο νκίινπο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη ιηκεληθψλ
έξγσλ Eurogate (Γεξκαλία) θαη Contship Italia (Ηηαιία),
κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε κεγάινπ ζπγθξνηήκαηνο
logistics ζην ελ ιφγσ ιηκάλη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ,
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο έσο ην ιηκάλη, ρεξζαίνπ ιηκέλα
(ήηνη ηεισλεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ
logistics), θαζψο θαη ρψξνπ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο
εκπνξεπκάησλ. Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν χςνο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε €750 εθαη. γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε
ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Όπσο εμάιινπ απνθάιπςε ζρεηηθά ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα έρεη
νινθιεξσζεί εληφο ηεηξακήλνπ, ελψ ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο απνηειεί ε νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ έσο ην
ηέινο ηνπ 2022.
Κπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα ηέηαξην ηεξκαηηθφ ζηαζκφ
ζην αεξνδξφκην Καΐξνπ
ηα κέζα επηεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο
αλαθέξζεθε ζε ζρέδηα ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο
εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ (Cairo Airport Company) λα επεθηείλεη ηε δπλακηθφηεηα απηνχ, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο λένπ, ηέηαξηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε σο άλσ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ έρεη εθπνλήζεη ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, ψζηε λα απνζπκθνξεζνχλ νη ππφινηπνη
ηξεηο, ελ ιεηηνπξγία αεξνζηαζκνί. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Cairo Airport Company, θ. Fawzy, «ην ζρέδην
δεκηνπξγίαο ηέηαξηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εληάζζεηαη
ζην πιαίζην ζεηξάο αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην δηεζλέο αεξνδξφκην Καΐξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλαβάζκηζε ηνπ πξψηνπ ηεξκαηηθνχ
ζηαζκνχ, θαζψο θαη ε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
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δηαρείξηζεο ησλ απνζθεπψλ ζε νιφθιεξν ην αεξνδξφκην.
εκεηψλεηαη φηη ν ηξίηνο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξν δεθαεηίαο, ελψ ην έηνο 2015 νινθιεξψζεθε ε αλαθαηαζθεπή
ηνπ δεχηεξνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ αεξνδξνκίνπ, πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε ελ κέξεη κε δαλεηαθά θεθάιαηα απφ
ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα.
Γεκνζηεχκαηα πεξί πξνηίκεζεο κεηαθνξέσλ ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο ιφγσ ρακειφηεξσλ ηειψλ
Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο επηεκβξίνπ, βαζηδφκελα ζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ
θηλεδηθνχ λαπηηιηαθνχ «γίγαληα» COSCO, ην ιηκάλη ηνπ
Πεηξαηά έρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο επηηχρεη άλνδν ησλ εζφδσλ ηνπ θαηά 14,1%
ζε εηήζηα βάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηηο
δηεζλείο λαπηηιηαθέο γξακκέο ηνπ αηγππηηαθνχ ιηκέλα ηνπ
Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη, εμαηηίαο ησλ πςειφηαησλ ηειψλ
πνπ απηφο επηβάιιεη ζηα δηεξρφκελα θαη ζηαζκεχνληα
πινία. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ
Μεηαθνξψλ έρνπλ απμήζεη ηα ηέιε πνπ επηβάιινληαη
απφ ηα αηγππηηαθά ιηκάληα θαηά ζπλνιηθά 200%, σζψληαο ηηο μέλεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα αλαδεηήζνπλ λέεο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ε
δηεζλήο λαπηηιηαθή ζπκκαρία Ocean Alliance -πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιεο λαπηηιηαθέο γξακκέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε COSCO Shipping- έρεη απνρσξήζεη ήδε απφ ηνλ
Αχγνπζην 2018 απφ ην ιηκέλα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη
αΐλη, σο απνηέιεζκα ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ ηειψλ.
χκθσλα πάλησο κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξφζθαηα εγθξίλεη εθπηψζεηο
ηειψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 45% ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα, κε
ζηφρν λα ηα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά.
Δθθίλεζε λαπηηιηαθήο γξακκήο πξνο Κέλπα ηνλ Οθηψβξην
Όπσο δήισζε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ ε θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία λαπηηιηαθήο
γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη ην ιηκάλη ηεο Ain Sokhna ζηελ
Δξπζξά Θάιαζζα κε ην ιηκάλη ηεο Mombasa ζηελ Κέλπα. Καηά ηνλ θ. Tawfik, ε λέα γξακκή ζα παξέρεη πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη logistics, κε ζθνπφ
ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηγππηηαθψλ, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ εκπνξηθά κε ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο.
ΣΟΤΡΙΜΟ
πκκεηνρή Αηγχπηηαο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ ζηελ 23ε
δηάζθεςε ηνπ UNWTO
Ζ Αηγχπηηα Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ, θα Al Mashat, κεηέβε
πξφζθαηα ζηε Ρσζία, φπνπ κεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο
23εο δηάζθεςεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ
(UNWTO), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα 9-13
επηεκβξίνπ ζηελ Αγ. Πεηξνχπνιε, κε θεληξηθφ ζέκα
ηελ θαηλνηνκία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ζ Τπνπξγφο κεηείρε επίζεο ζε εηδηθφ πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε πφιεηο, ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηε Μφζρα θαηά ην δηάζηεκα 14-15 επηεκβξίνπ.
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Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηζκέλνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ε θα Al
Mashat δήισζε φηη «ε Αίγππηνο μεθηλά ηε ζπλεξγαζία
ηεο κε έμη κεγάινπο δηεζλείο νκίινπο καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ ηελ παγθφζκηα πξνβνιή
ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο». Ζ θα Al
Mashat αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα ζηα δηεζλή δίθηπα
ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο Beautiful Destinations, CNN, CTrip, Discovery, Expedia Group θαη Isobar.
Σέινο, ην βίληεν πνπ ζεκαηνδφηεζε πνιχ πξφζθαηα ηελ
εθθίλεζε λέαο κεγάιεο δηεζλνχο εθζηξαηείαο γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ αξεηψλ ηνπ
αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ, κε ηίηιν “People to People”,
πνπ έρεη παξαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεγάιε δηεζλή
πιαηθφξκα ηαμηδησηηθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηελ
επσλπκία “Beautiful Destinations”, θεξχρζεθε απφ ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ σο πιένλ επηηπρεκέλν
θηικ ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο.
Η Αίγππηνο θεξδίδεη 9 ζέζεηο ζε δηεζλή θαηάηαμε γηα
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ
χκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ην επηέκβξην ην
εδξεχνλ ζηελ Διβεηία World Economic Forum, ε Αίγππηνο θέξδηζε 9 ζέζεηο ζε δηεζλή θαηάηαμε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ (“Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI) γηα ην 2019, θαηαιακβάλνληαο ηελ 65ε ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ. χκθσλα
κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο, ε Αίγππηνο ζεκείσζε
κεγάιε πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε θαη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηεο πξντφληνο, θαηαιακβάλνληαο ηελ πέκπηε ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν,
ελψ θαηεηάγε πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ &
πφισλ έιμεο, αιιά θαη ηεο θηιηθφηεηαο ζηελ ππνδνρή
ηαμηδησηψλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Δπίζεο, ε
έθζεζε ζεκείσζε φηη ε Αίγππηνο θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε πξφνδν κεηαμχ ησλ ρσξψλ Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο, ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο, ησλ ππνδνκψλ ρεξζαίσλ θαη ιηκεληθψλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ
πινχηνπ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Αηγχπηηαο
Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ θαο Al Mashat, «ε βειηίσζε ηεο
θαηάηαμεο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηε δηεζλή θαηάηαμε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum
είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ καο λα κεηαξξπζκίζνπκε δηαξζξσηηθά θαη λα αλαπηχμνπκε ηνλ ελ ιφγσ
θιάδν». Οιφθιεξε ε έθζεζε ηνπ World Economic Forum γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα
αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα https://www.weforum.org/
reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019.
Δθηηκήζεηο πεξί επηπηψζεσλ πηψρεπζεο Thomas
Cook ζηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζκφ
ην ηέινο επηεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο
αζρνιήζεθε κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ ηεο πηψρεπζεο ηνπ κεγάινπ, βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, δηεζλνχο γξαθείνπ ηνπξηζκνχ (tour operator)
Thomas Cook, επί ηνπ –αλαθάκπηνληα κε ηαρείο ξπζκνχο
- αιγςπηιακού κλάδος ηοςπιζμού. Σύμθωνα με ηα ζσεηι-
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θά δεκνζηεχκαηα, ν εγρψξηνο φκηινο Blue Sky, ν νπνίνο
αληηπξνζσπεχεη ηελ Thomas Cook ζηελ Αίγππην, αλαθνίλσζε φηη 25.000 θξαηήζεηο ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζηελ Αίγππην, έσο ηνλ Απξίιην 2020, έρνπλ αθπξσζεί ζε ζπλέρεηα ηεο πηψρεπζεο. Δπηπιένλ, θαηά ην
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Blue Sky θ. El-Shaer, ηε ζηηγκή ηεο πηψρεπζεο ηεο Thomas Cook ππήξραλ πεξίπνπ
1.600 ηνπξίζηεο ζην ζέξεηξν ηεο Hurghada, ζηελ Δξπζξά
Θάιαζζα, νη νπνίνη είραλ θαλνλίζεη ην παθέην δηαθνπψλ
ηνπο κέζσ ηνπ βξεηαληθνχ πξαθηνξείνπ θαη επηζηξέθνπλ
ζηαδηαθά ζηηο παηξίδεο ηνπο, κέζσ άιισλ ηδησηηθψλ αεξνκεηαθνξέσλ.
Πάλησο, παξά ηηο κεηξηνπαζείο εθηηκήζεηο πεξί ήπησλ
αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πηψρεπζεο ηεο Thomas
Cook επί ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, αξθεηνί
εθπξφζσπνη απηνχ θνβνχληαη γηα εθηεηακέλεο θαη ζε
βάζνο ρξφλνπ δεκίεο απφ ηελ σο άλσ πηψρεπζε, δεδνκέλνπ φηη ε Thomas Cook ππήξμε ε πξψηε δηεζλήο ηαμηδησηηθή πιαηθφξκα πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Αίγππην
θαη απνηεινχζε αθφκε έσο ζήκεξα ην βαζηθφ ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν πνπ έθεξλε Βξεηαλνχο ηνπξίζηεο ζηε
ρψξα, θπξίσο ζηνπο θεκηζκέλνπο πξννξηζκνχο ηνπ
Sharm El Sheikh, ηεο Hurghada θαη ηεο Marsa Allam,
θαηαγξάθνληαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ πξνο Αίγππην, ηεο ηάμεσο ηνπ 30% έσο 40%.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν αηγππηηαθφο φκηινο Blue Sky αλέκελε γηα ην
έηνο 2020 ηηο αθίμεηο 100.000 ηνπξηζηψλ ζηελ Αίγππην
κέζσ ηεο Thomas Cook. Όπσο επίζεο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο
Thomas Cook θαίλεηαη φηη ζα επεξεαζηεί θαη ν κεγάινο
αηγππηηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Orascom Development, ν νπνίνο έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ην βξεηαληθφ φκηιν γηα ηελ θαηαζθεπή δχν λέσλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ ζην ζέξεηξν ηεο El Gouna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, ζπλνιηθήο αμίαο EGP200 εθαη.
ΟΤΓΑΝ
Πξνζπάζεηεο αλαδσνγφλεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηε
λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, ε λέα θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ, ππφ ηνλ Π/Θ θ.
Hamdok, είλαη επηθνξηηζκέλε, πέξαλ ηεο απνθαηάζηαζεο
ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο
ζηαζεξφηεηαο, κε ην δχζθνιν έξγν ηεο αλαδσνγφλεζεο
ηεο ρεηκαδφκελεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, κε ηνπο πςειφηαηνπο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ, ην εμαηξεηηθά αδχλακν
εγρψξην λφκηζκα, ην δηαιπκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη
ηηο ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο ζε θαχζηκα, ηξφθηκα θαη ρξήκα, νη νπνίεο θαη νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ απνκάθξπλζε
ηνπ πξψελ πξνέδξνπ Bashir απφ ηελ εμνπζία. χκθσλα
κε δειψζεηο ηνπ λένπ νπδαλνχ Π/Θ ζε δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, ε ρψξα ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ $10 δηζ. βνήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη ηηο
άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηηο εγρψξηεο ηηκέο θαη ην λφκηζκα. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ε νηθνλνκία ηνπ
νπδάλ αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί θαηά 2,3% ην 2019.
Όπσο δήισζε ν λένο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο,
θ. Al-Badawi, ε θπβέξλεζε δηαζέηεη ρξνλνδηάγξακκα
«άκεζεο αλάγθεο», δηάξθεηαο 200 εκεξψλ γηα ηελ
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επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θηψρεηαο πξνο άκεζε αλαθνχθηζε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ
δηαζέηεη επίζεο θαη καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε ησλ
δνκηθψλ αδπλακηψλ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ λέα θπβέξλεζε,
φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά ηα ληφπηα κέζα ελεκέξσζεο,
δηεμάγεη ήδε επηρεηξήζεηο γηα ηελ πάηαμε ηεο αλεπίζεκεο, παξάιιειεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο.
εκεηψλεηαη φηη ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζην νπδάλ θαηέγξαςε ηνλ Αχγνπζην λέα αχμεζε, κε ην ζρεηηθφ δείθηε
λα αλέξρεηαη ζε 53,13%, έλαληη 52,59% ηνλ Ηνχιην.
Άλνηγκα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ ππνδνρή εκβαζκάησλ απφ απφδεκνπο νπδαλνχο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο
ηνπ νπδάλ, θ. Al-Badawi, πηνζέηεζε πξφηαζε πνπ ηνπ
είρε ππνβιεζεί απφ απφδεκνπο νπδαλνχο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζρεηηθά κε ην άλνηγκα λένπ, εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ
θαηαζέζεσλ, φπνπ ζα κπνξνχλ εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζηεξίμνπλ ηε ρεηκαδφκελε νηθνλνκία ηεο ρψξαο
λα εκβάδνπλ ηα πνζά ηεο αξεζθείαο ηνπο, ζε ζπλάιιαγκα. πγθεθξηκέλα, ν θ. Al-Badawi αλαθνίλσζε ην
άλνηγκα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε δνιιάξηα, κε δηθαηνχρν
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζα ππνδέρεηαη εκβάζκαηα νπδαλψλ πνπ δηαβηνχλ ζην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ
ηε ζηήξημε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο
ηεο ρψξαο.
Βνήζεηα απφ μέλα θξάηε γηα αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ ζην νπδάλ
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε . Αξαβία θαη ηα
ΖΑΔ έρνπλ απνζηείιεη ζην ιηκάλη ηνπ Port Sudan 7 πινία επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηε δνθηκαδφκελε ρψξα, ηα
νπνία κεηαθέξνπλ ζηηάξη πξνο θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ
ηνπ ππνζηηηδφκελνπ πιεζπζκνχ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο 540.000 ηφλνπο ζηηαξηνχ ην χςνο
ησλ δεζκεχζεσλ ησλ δχν αλσηέξσ ρσξψλ γηα απνζηνιή
βνήζεηαο πξνο ην νπδάλ. Δπηπιένλ, ε Δ.Δ. αλαθνίλσζε
ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηνπο θαηνίθνπο
ηνπ νπδάλ νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί απφ πιεκκχξεο ζηηο
πεξηνρέο Darfur, Kordofan θαη αλαηνιηθνχ νπδάλ. Αλάινγε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα (ηξφθηκα θαη αληίζθελα)
ζηνπο πιεκκπξνπαζείο ηνπ νπδάλ παξέδσζε θαη ε
Σνπξθία, ζηηο 18/9. Δπίζεο, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην
Υαξηνχκ ζηηο 16/9, ν Γάιινο ΤΠΔΞ θ. Le Drian, αλαθνίλσζε ηε δέζκεπζε θνλδπιίσλ βνήζεηαο, χςνπο €60 εθαη.
απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε. Σέινο, θαηά ηελ επίζθεςε
ηνπ νπδαλνχ Π/Θ θ. Hamdok ζην Κάηξν, ζηηο 18/9, ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε δεζκεχζεθε γηα ηελ παξνρή θάζε
κνξθήο επείγνπζα αλζξσπηζηηθή θαη ηαηξηθή βνήζεηα
πξνο ην νπδάλ.
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Απνρψξεζε δηεζλψλ πεηξειατθψλ νκίισλ απφ ην νπδάλ
χκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ & Δμνξχμεσλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, θ.
Hamad, αξθεηνί δηεζλείο πεηξειατθνί φκηινη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξαο επξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απνρψξεζεο, κε θχξηα αηηία ηα πςειά ρξέε ηνπ ζνπδαληθνχ
θξάηνπο πξνο απηνχο, πνπ αλέξρνληαη -θαηά εθηηκήζεηοζε πεξίπνπ $2 δηζ. Άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ έρεη ζεκαηνδνηήζεη ηελ απνρψξεζε –ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θάζε- ησλ μέλσλ πεηξειατθψλ νκίισλ είλαη ε εχζξαπζηε θαηάζηαζε αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεηξειαηνπαξαγσγνχο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο Heglig. Όπσο
ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Κίλα απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζηξαηεγηθφ εηαίξν ηνπ νπδάλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπνπ δηαδξακαηίδεη
θπξίαξρν ξφιν ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ απφ ην έηνο
1999.
Πξνζπάζεηεο επαλαπαηξηζκνχ ζνπδαληθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ
χκθσλα κε ηα ζνπδαληθά κέζα ελεκέξσζεο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi αλαθνίλσζε φηη δηεμάγνληαη ζπζηεκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα
ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ζνπδαληθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία είραλ παξαλφκσο θπγαδεπηεί απφ ηε ρψξα. Ο θ. Al-Badawi αλέθεξε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ φιεο
νη πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαηά ηνπ νπδάλ
θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ν λένο Π/Θ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά
εληαηηθψλ επαθψλ κε μέλνπο εγέηεο ζην πεξηζψξην ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ΖΔ ζηε Ν. Τφξθε. Πάλησο, θαηά ηνλ θ. Al-Badawi, ε άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ
θαηά ηνπ νπδάλ –παξά ηηο πξνο ηνχην παξνηξχλζεηο
πνιιψλ μέλσλ εγεηψλ –κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο Al Sisi- αιιά θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ αλακέλεηαη λα πάξεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, δεδνκέλνπ φηη πξσηίζησο ζα πξέπεη λα
ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ ακεξηθαληθή Γηνίθεζε ψζηε λα
βγεη ε ρψξα απφ ηε ιίζηα ησλ θξαηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ
ηξνκνθξαηία.
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν ζνπδαληθφο Σχπνο, ν Πξφεδξνο
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θ. Malpass, ζε ζπλάληεζε πνπ
είρε κε ην νπδαλφ Π/Θ θ. Hamdok ζην πεξηζψξην ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ΖΔ, εμέθξαζε ηελ εηνηκφηεηα
ηεο Σξάπεδαο λα ζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα ηεο λενζχζηαηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα δε
εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε
ζνπδαληθή θπβέξλεζε πξνζβιέπεη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο
χςνπο $2 δηζ. απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, κε ζθνπφ
ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ
πξνθχςεη ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα.
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΤ
Πξφεδξνο: θ. Αληψληνο Γηακαληίδεο
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town
Cairo,
Tει: 00202-25741190, Φαμ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com,
admin@greekchambercairo.com
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
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
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Event:
Duration:

HACE Exhibition
28-31/10/2019

Tel., fax:

+(202) 2261-9160 – 2405-0151, 2405-1909, fax: +(202)
2263-5215, 2405-1909

Website, e-mail:

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

Organizer:

Egyptian Group for Marketing

Location:
Event:
Duration:

Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
1, 2, 3, 4, 5)
Electricx - SOLAR TEC

Organizer :

3-5/11/2019
+(202) 2322-6980, Ed Johnson, Exhibition Manager:
+(971) 4407 2515
https://www.electricxegypt.com/en/Homepage.html,
ed.johnson@informa.com, Ramy.Boushra@informa.com,
dina.abuelrish@informa.com, info@electricxegypt.com,
sales@electricxegypt.com
Informa Co.

Location:

New Egypt International Exhibition Center

Event:
Duration:

EgyBeauty Exhibition
3-5/11/2019

Tel., fax:

+(202) 2359-4110, fax: +(202) 2378-0458

Tel.:
Website, e-mail:

Website, e-mail:
Organizer:
Location:
Event:
Duration:
Tel., fax:
Website, e-mail:
Organizer:
Location:
Event:
Duration:
Tel., fax:
Website, e-mail:
Organizer:
Location:

https://www.egybeautyexpo.com, info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com
Universal Trade Fairs for Exhibitions And Conferences
Co.
Cairo International Convention & Exhibition Center (Hall
4)
EgyTraffic Exhibition
4-6/11/2019
+(202) 2736-7549, 2735-5877, 2735-5837, fax: +(202)
2735-8801
http://egytraffic-africa.com, info@egytraffic-africa.com,
marketing@egytraffic-africa.com, sales@egytrafficafrica.com
Egytec Engineering Co.
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
1, 2, 3)
Ceramica Exhibition
14-17/11/2019
+(202) 2082-2137 – 2082-2108, 2082-2109
Mobile: +(20) 100-3648329, fax: +(202) 2082-2137
http://ceramicamarket.com, info@ceramicamarket.com,
info@greenlandexpo.net
Green Land for Organizing Exhibitions & Conventions
Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls
1, 2, 3)

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/
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υναλλαγματική ισοτιμία
Φρηματιστήριο Αιγύπτου
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