Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (25-30/11/2018)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
ηα $78,4 δηζ. ν όγθνο ηνπ κε πεηξειατθνύ αηγππηηαθνύ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ην
10κελν 2018
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ &
Βηνκεραλίαο, ν φγθνο ηνπ κε πεηξειατθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα
ηνπ πξψηνπ δεθάκελνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε $78,4 δηζ., απμεκέλνο θαηά 16,8%
έλαληη ηνπ δεθάκελνπ 2017 ($67 δηζ.). Οη αηγππηηαθέο κε πεηξειατθέο εμαγσγέο θαηά ην
σο άλσ δηάζηεκα ηνπ 2018 θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 11% ζε εηήζηα βάζε,
αλεξρφκελεο ζε $20,642 δηζ. (έλαληη $18,551 δηζ. ην αληίζηνηρν δεθάκελν πέξζη), ελψ
αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 19% ζε εηήζηα βάζε,
αλεξρφκελεο ζε $57,76 δηζ. (έλαληη $48,45 δηζ. ην αληίζηνηρν δεθάκελν ηνπ 2017).
Καηά ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ην
δεθάκελν 2018 θαηαγξάθεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ εθδφζεσλ-εθηππψζεσλ,
ρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ, πξντφλησλ ηαηξηθψλ ρξήζεσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη
εηνίκνπ ελδχκαηνο. Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο κε πεηξειατθψλ εηζαγσγψλ ην δεθάκελν
2018 αθνξνχζαλ ηηο θαηεγνξίεο επίπισλ, πξντφλησλ δέξκαηνο, ελδπκάησλ θαη
πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο. Μεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο γηα ηα αηγππηηαθά πξντφληα ην
δεθάκελν 2018 ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ &
Βηνκεραλίαο, ηα ΗΑΔ, ε . Αξαβία, ε Σνπξθία, νη ΗΠΑ, ε Ιηαιία, ε Βξεηαλία, ε
Ιζπαλία, ε Αιγεξία θαη ε Γαιιία. Αληίζηνηρα, κεγαιχηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ
αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ ην δεθάκελν 2018 ππήξμαλ νη Κίλα, ΗΠΑ, Ρσζία, Γεξκαλία,
Σνπξθία, Οπθξαλία θαη . Αξαβία.
Όπσο αλάθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αξθεηνί εθπξφζσπνη αηγππηηαθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ έρνπλ πξφζθαηα εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη, παξά ηηο
επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε λα πεξηνξίζεη ην
κέγεζνο ησλ εηζαγσγψλ, θαίλεηαη φηη θάηη ηέηνην δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ, ελψ
ηαπηφρξνλα, νη φπνηεο κεηψζεηο εηζαγσγψλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ
θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηηο εμαγσγέο ησλ θιάδσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ
σο πξψηεο χιεο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Π/Θ θ. Madbouly κηιά γηα ηα θνηλσληθά επηδόκαηα
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ ζηηο 22/11 ζε εθδήισζε γηα ηελ ηξίηε επέηεην
απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ “Takaful” θαη “Karama”, ηα θνηλσληθά επηδφκαηα απφ ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 2019 ζα ρνξεγνχληαη ζε πησρέο νηθνγέλεηεο κε ηνπιάρηζηνλ δχν παηδηά, αληί ηνπ
ειάρηζηνπ νξίνπ ηξηψλ παηδηψλ πνπ ίζρπε έσο ηψξα. Καηά ηνλ θ. Madbouly, είλαη
θνηλσληθά άδηθν νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο λα επσθεινχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ
δηπιά επηδφκαηα, ελψ άιιεο, κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, λα κε ιακβάλνπλ θαλέλα επίδνκα. Ο
Αηγχπηηνο Π/Θ δήισζε φηη κέρξη ζήκεξα, ηα αλσηέξσ θνηλσληθά πξνγξάκκαηα έρνπλ
παξάζρεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε 2,2 εθαη. πησρέο νηθνγέλεηεο, ήηνη ζε πεξίπνπ 9,5 εθαη.
πνιίηεο πνπ είλαη νηθνλνκηθά αζζελείο ή αλήθνπλ ζε κεηνλεθηνχζεο νηθνλνκηθά
θνηλσληθέο νκάδεο.
Ο θ. Madbouly δήισζε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε κειεηά πεξαηηέξσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ θαξηψλ ζίηηζεο κε ζθνπφ ηελ πιήξε κεηαξξχζκηζή ηνπ, ψζηε λα
δηαζθαιίζεη φηη νη ιήπηεο ησλ επηδνκάησλ ζίηηζεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά
νηθνλνκηθή αλάγθε. Καηά ηνλ θ. Madbouly, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαξηψλ ζίηηζεο πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ ζηηο αξρέο ηνπ πξνζερνχο έηνπο.
Δηδηθό ηακείν γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed ζηηο 22/11, ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη ηε ζχζηαζε εηδηθνχ θξαηηθνχ θαηαπηζηεπκαηηθνχ
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ηακείνπ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ εθπαίδεπζεο, κε αξρηθφ
θεθάιαην χςνπο EGP200 εθαη., ην νπνίν ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζθνπεχεη λα απμήζεη ζε
EGP1 δηζ. έσο ηα κέζα ηνπ 2019. ην ελ ιφγσ ηακείν αλακέλεηαη λα κεηέρνπλ σο
ρξεκαηνδφηεο ην Τπνπξγείν Θξεζθεπκάησλ, ε θξαηηθή επελδπηηθή ηξάπεδα National
Investment Bank θαζψο θαη άιια εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ελψ πξφθεηηαη λα
δηεξεπλεζεί επίζεο ην ρξεκαηνδνηηθφ ελδηαθέξνλ κεγάισλ Αηγππηίσλ επηρεηξεκαηηψλ –
θαη μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα- νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ
ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο θαη Αηγππηίσλ πνπ
δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. Η θα El-Saeed αλέθεξε επίζεο φηη κέξνο ηνπ
θεθαιαίνπ ηνπ ηακείνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ζην Υξεκαηηζηήξην κέζσ αξρηθήο
δεκφζηαο εγγξαθήο (IPO), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.
Ωο ηέινο Γεθεκβξίνπ ην ΓΝΣ ζα ζπδεηήζεη ηελ εθηακίεπζε 5εο δόζεο πξνο Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ (ΓΝΣ) θ. Rice πνπ αλαπαξήγαγε ν αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην
εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ αλακέλεηαη λα ζπλέιζεη έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ,
κε ζθνπφ λα εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζηηο 31/10 απφ θιηκάθην ηνπ
ΓΝΣ. Όπσο ζπλάγεη ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ε
εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο, χςνπο $2 δηζ., ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., πξφθεηηαη λα ιάβεη
ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη, αθνχ εθηακηεπζεί ε πέκπηε δφζε, ην
ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηεο σο άλσ
ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζα αλέξρεηαη ζε $10 δηζ. πεξίπνπ.
Όπσο εμάιινπ δήισζε ζην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Bloomberg ν Αηγχπηηνο
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δελ πξνηίζεηαη λα δεηήζεη λέα
ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην ΓΝΣ, φηαλ νινθιεξσζεί ε ηζρχο ηεο ηξέρνπζαο,
ηξηεηνχο δηάξθεηαο δηεπθφιπλζεο, ζην ηέινο ηνπ 2019. Καηά ηνλ θ. Maait, «αλ θαη είλαη
πηζαλφλ ε ζπλεξγαζία ηεο Αηγχπηνπ κε ην ΓΝΣ λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο ηξέρνπζαο δηεπθφιπλζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ράξαμεο θαη πινπνίεζεο νηθνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ, απηφ δε ζεκαίλεη θαη’ αλάγθελ φηη ζα δεηήζνπκε πξφζζεηε νηθνλνκηθή
βνήζεηα».
Δπηζθέςεηο Αηγύπηηνπ ΤΠΔΞ ζε Βνπιγαξία θαη εξβία
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry επηζθέθζεθε ηηο Βνπιγαξία θαη
εξβία, φπνπ, πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ, ζπδήηεζε θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε
ζρεηηθά ζε ζπδεηήζεηο ηνπ θ. Shoukry κε αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ησλ δχν
βαιθαληθψλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηνπο θιάδνπο γεσξγίαο,
ηνπξηζκνχ, αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ θαη επελδχζεσλ (κε έκθαζε απφ αηγππηηαθήο
πιεπξάο ζηελ πξνζέιθπζε βνπιγαξηθψλ θαη ζεξβηθψλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο
ηνκείο ελέξγεηαο, γεσξγίαο θαη θαηαζθεπήο ππνδνκψλ).
Οη θξαηηθέο ζπλαιιαγέο θαζίζηαληαη ειεθηξνληθέο από 1/1/2019
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, δηα ηεο νπνίαο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019, φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ
αηγππηηαθνχ θξάηνπο, αζρέησο κεγέζνπο αμίαο ηνπο, ζα δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά. Η ελ
ιφγσ απφθαζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο γηα
ςεθηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κε
ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο.
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ μεθηλά πξόγξακκα ελίζρπζεο ξόινπ ηξαπεδώλ
ην ηέινο Ννεκβξίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ. θαη ηε γεξκαληθή Πξεζβεία ζην Κάηξν, κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ, ηεο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο, αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ
επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ζηε δηάξθεηα
ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο θαη πεξηιακβάλεη θνηλνηηθή ηερληθή βνήζεηα θνλδπιίνπ χςνπο
€3,2 εθαη. Βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ε βειηίσζε ηφζν ηεο
πξφζβαζεο ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, φζν θαη ηεο
πξφζβαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.
εκαληηθή αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ην εμάκελν 2018
χκθσλα κε ζπκπεξάζκαηα πξφζθαηα νινθιεξσζείζαο έξεπλαο κεηαμχ 18 εγρψξησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο παξνπζίαζε –ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηαξπζκνχο αχμεζεο κεηαμχ 12,5% θαη 300% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2017.
Μεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο απφ ηελ
άπνςε ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2018
θαηαγξάθεθαλ ζηελ Credit Agricole (+300%), ζηελ Arab African International Bank
(+93%), ζηε National Bank of Egypt (+79%), ζηελ Commercial International Bank
(+63%), ζηε National Bank of Kuwait (+42%), ζηε Housing & Development Bank
(+12,25%) θαη ζηελ Qatar National Bank (+9,7%). εκεηψλεηαη φηη ε θξαηηθή Housing
& Development Bank απνηειεί ην κεγαιχηεξν εγρψξην ρξεκαηνδφηε ζηεγαζηηθψλ
δαλείσλ, κε ην χςνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο λα αλέξρεηαη ζε EGP5,8 δηζ. ηνλ Ινχλην
2018.
ε EGP3,64 ηξηζ. αλήιζαλ νη εγρώξηεο θαηαζέζεηο ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018
Όπσο αλέθεξαλ πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ
(CBE), ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα –πιελ
εθείλσλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα- αλεξρφηαλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε
EGP3,644 ηξηζ., απμεκέλν θαηά EGP38 δηζ. έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ (EGP3,606 ηξηζ.).
Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CBE, νη θξαηηθέο θαηαζέζεηο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο αλήιζαλ ζην
ηέινο επηεκβξίνπ ζε EGP521,9 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ EGP425,5 δηζ. ζε εγρψξην θαη
EGP96,3 δηζ. ζε μέλν λφκηζκα. Αληίζηνηρα, νη ηδησηηθέο θαηαζέζεηο ζην εγρψξην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλήιζαλ ζην ηέινο επηεκβξίνπ ζε EGP3,22 ηξηζ., έλαληη EGP3,083
ηξηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ. Δμ απηψλ, θεθάιαηα χςνπο EGP2,38 δηζ. αθνξνχζαλ
θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα, ελψ θεθάιαηα χςνπο EGP1,954 ηξηζ. αθνξνχζαλ
θαηαζέζεηο λνηθνθπξηψλ.
ύγρπζε ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν από κειεηώκελε λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ζηηο 19/11 ην ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην ελέθξηλε λνκνζρέδην πνπ ππέβαιε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη ην νπνίν
ηξνπνπνηεί ην θνξνινγηθφ λφκν, απνκνλψλνληαο ηα ηξαπεδηθά έζνδα απφ επελδχζεηο ζε
έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ απφ ηα ινηπά έζνδα ησλ ηξαπεδψλ, κε
ζθνπφ ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε θαη ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ
ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζήο ηνπο. Η ελ ιφγσ είδεζε επέθεξε ζχγρπζε θαη αληηδξάζεηο
ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, νη νπνίνη ζηελ παξνχζα θάζε
εξεπλνχλ –κέζσ εηδηθήο πξνο ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο Οκνζπνλδίαο
Αηγππηηαθψλ Σξαπεδψλ (FEB)- ηνλ αληίθηππν ηεο σο άλσ θπβεξλεηηθήο απφθαζεο επί
ησλ ηξαπεδηθψλ θεξδψλ. ην επίθεληξν ησλ αλεζπρηψλ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα,
ν νπνίνο, σο γλσζηφλ, επελδχεη κεγάιν κέξνο ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηάο ηνπ ζε
ηίηινπο ρξένπο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο, βξίζθεηαη ην πφηε αθξηβψο ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην
λέν θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηέηνηνπο ηίηινπο θαη ην εάλ ε εθαξκνγή
ηνπ ζα αθνξά κφλν λέεο εθδφζεηο ή θαη ηα πθηζηάκελα ηξαπεδηθά έζνδα απφ θξαηηθά
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ρξεφγξαθα. Ο λένο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εηζνδεκάησλ απφ θξαηηθά
ρξεφγξαθα εθηηκάηαη πσο ζα απνθέξεη πξφζζεηα έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ EGP10 δηζ. ζην
αηγππηηαθφ θξάηνο, φπσο έρνπλ πξφζθαηα αλαθέξεη θπβεξλεηηθέο πεγέο.
χκθσλα κε έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ
εζφδσλ απφ επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα ελζαξξχλεη ηηο
εγρψξηεο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηηο ρνξεγήζεηο ηνπο πξνο ηνλ ηδησηηθφ, αληί ηνπ
δεκφζηνπ, ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, σζψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνο ηα άλσ ηηο
απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, θαζηζηψληαο ηα επίζεο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά
πξνο ηνπο μέλνπο επελδπηέο.
εκεηψλεηαη πάλησο φηη ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Αηγχπηνπ, επεξεαζκέλνο απφ κία γεληθεπκέλε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξαπεδηθψλ
κεηνρψλ πνπ απνδφζεθε απφ ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν ζην κειεηψκελν λέν σο άλσ
θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηέγξαςε έληνλα πησηηθή πνξεία, πιεζηάδνληαο ην θαηψθιη ησλ
13.000 κνλάδσλ ζηηο 26/11 (ζεκεηψλνληαο σζηφζν ζηε ζπλέρεηα, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο
ηνπ Ννεκβξίνπ, ειαθξά αλνδηθή πνξεία).
Οη μέλεο επελδύζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα κεηώζεθαλ γηα 7ν ζπλερόκελν
κήλα
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα μέλα
θεθάιαηα πνπ είλαη επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ
θαηέγξαςαλ πηψζε θαηά EGP24,3 δηζ. ηνλ Οθηψβξην 2018, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ
κήλα ζε EGP210,2 δηζ. (πεξίπνπ $11,7 δηζ.), έλαληη EGP234,5 δηζ. (πεξίπνπ $13,1 δηζ.) ην
επηέκβξην. χκθσλα κε ηα σο άλσ ζηνηρεία, πξφθεηηαη γηα ηνλ έβδνκν ζπλερφκελν κήλα
πηψζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη επελδπκέλα ζε αηγππηηαθά έληνθα
γξακκάηηα.
Αλαθνίλσζε Κεληξηθήο Σξάπεδαο πεξί θαηάξγεζεο εηδηθνύ κεραληζκνύ εγγύεζεο
επαλαπαηξηζκνύ ζπλαιιάγκαηνο
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) ηνπ ηέινπο
Ννεκβξίνπ, ζηηο 4/12 πξφθεηηαη λα ιήμεη ε ηζρχο εηδηθνχ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ πνπ
αθνξνχλ ην μέλν ζπλάιιαγκα εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην
(επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα, θαζψο θαη ζε ηίηινπο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ),
ζε πεξίπησζε πνπ απηνί απνθαζίζνπλ ηελ «έμνδφ» ηνπο απφ ηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη
ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. Η ιήμε ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ
κεραληζκνχ ζα αθνξά ηηο λέεο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, νη νπνίεο ζην εθεμήο ζα
δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ γηα ηηο παιαηφηεξεο ζα
εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ν κεραληζκφο εγγπήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
Ο ελ ιφγσ εγγπεηηθφο κεραληζκφο είρε εγθαζηδξπζεί ην Μάξηην 2013, επνρή θαηά ηελ
νπνία ε έιιεηςε δηεζλνχο εκπηζηνζχλεο πξνο ηε ρψξα απέηξεπε ηελ εηζξνή μέλσλ
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο απηήλ. Καηά ην ζθεπηηθφ ηεο CBE, νη ζπλζήθεο ηνπ 2013
έρνπλ κεηαβιεζεί ξηδηθά ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαζψο ηα ζπλαιιαγκαηηθά
απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ απνθαηαζηαζεί, ελψ έρνπλ εηζξεχζεη θεθάιαηα ζπλνιηθνχ
χςνπο $111 δηζ. ζε μέλν ζπλάιιαγκα απφ ην Ννέκβξην 2016.
χκθσλα κε έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε άξζε ηνπ αλσηέξσ
κεραληζκνχ εγγπήζεσλ κέζσ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, αλακέλεηαη λα σζήζεη ηνπο μέλνπο
επελδπηέο λα δηνρεηεχζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ Αίγππην
κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο –αληί κέζσ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο- ηνλψλνληαο έηζη
ην επίπεδν ξεπζηφηεηάο ηνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα θαη θαζηζηψληαο παξάιιεια ηε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηε.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
22ε δηεζλήο έθζεζε επηθνηλσληώλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο “Cairo ICT”
ην δηάζηεκα 25-28 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 22ε έθδνζε ηεο δηεζλνχο,
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο έθζεζεο θαη ζπλεδξίνπ ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ
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ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, κε ηίηιν “Cairo ICT”, ζην λέν δηεζλέο
εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ. Η θεηηλή έθζεζε παξνπζίαζε έληνλν ειιεληθφ
ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ επθαηξία πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη ζην πιαίζην ηεο
ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ ζε αλσηέξσ θιάδνπο, ηελ
επηζθέθζεθε κεγάιε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ππφ ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ & Δλεκέξσζεο, θ. Παππά θαη αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ελ ιφγσ
Τπνπξγείνπ, ζπλνδεπφκελνπο απφ 30 εθπξνζψπνπο θξαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
θιαδηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο, ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi αλαθνίλσζε ηελ
εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ
Αίγππην θαη νιφθιεξε ηελ Αθξηθή (“Africa Games and Digital Applications Initiative”).
ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο παξέζηεζαλ επίζεο ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, ν Τπνπξγφο
Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο θ. Talaat, ελψ ηελ επηζθέθζεθαλ επίζεο αξθεηνί άιινη
Τπνπξγνί θαη πςεινί αμησκαηνχρνη ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Κεληξηθφ ζέκα ηεο
θεηηλήο έθδνζεο ηεο “Cairo ICT” ππήξμε ν «ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο» ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ
ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνο ηνπο
πνιίηεο, θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππνδνκψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ «έμππλσλ» πφιεσλ.
Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηελ έθζεζε, ζεκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζηφ ηεο
έιαβε ρψξα επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ θιάδνπ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο &
επηθνηλσληψλ, απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο 11 ειιεληθψλ εηαηξεηψλ. Σεο
επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο εγήζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, θ. Γ. Φισξεληήο. Απφ ηηο 11 ζπλνιηθά κεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, νη 5
(Dataverse Ltd., Openichnos Hellas PC, Protonyx, Simply POS & Space Horizon S.A.)
ππήξμαλ ηαπηφρξνλα θαη εθζέηεο ζην ρψξν ηνπ θνηλνχ πεξηπηέξνπ ηνπ ηξηκεξνχο
πλεξγαηηθνχ Κέληξνπ COIN, ζηελ αίζνπζα 2 ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ. ηελ επξχηεξε
ειιεληθή απνζηνιή πνπ επηζθέθζεθε ηελ έθζεζε “Cairo ICT” ζπκκεηείραλ επίζεο
αξθεηνί εθπξφζσπνη ειιεληθψλ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε
ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Φεθηαθήο Πνιηηηθήο & Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θ.
Αζαλαζηάδε, θαζψο θαη ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ θα Απνζηνιάθε,
ν χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Διιάδαο (ΔΚΔΔ) κε ην Γεληθφ Γηεπζπληή
θ. Κσηζή-Γηαλλαξάθε, ην Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ κε ηε Γηεπζχληξηα Μεηαθνξάο
Σερλνινγίαο θα Σνκαξά.
ηηο 26 Ννεκβξίνπ, δεχηεξε εκέξα ηεο “Cairo ICT”, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη’ αξράο
ζεκαηηθφ workshop κε αληηθείκελν ηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ
ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πνπ έιαβε ρψξα ζην θνηλφ
πεξίπηεξν ηνπ ηξηκεξνχο πλεξγαηηθνχ Κέληξνπ COIN. ηε δηάξθεηα ηνπ σο άλσ
workshop, θχξηνη νκηιεηέο ππήξμαλ νη επηθεθαιήο ηνπ πλεξγαηηθνχ Κέληξνπ COIN
Αηγχπηνπ-Κχπξνπ-Διιάδαο, θ.θ. M. Nour, Κ. νισκνχ θαη Φ. Μνπζνχξεο, αληίζηνηρα,
ην ζηέιερνο ηεο αηγππηηαθήο “IT Industry Development Agency” – ITIDA θα N.
Shaaban, ηα ζηειέρε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ θ.θ. Γηαθνπκάθεο θαη
Παπαζνχιε, θαζψο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Σακείνπ Αηηηθήο, θ. Αζαλαζηάδεο. ην πιαίζην ηνπ
workshop παξνπζηάζηεθε, σο “success story” ε ζπλεξγαζία ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο
Telenavis κε ηνλ αηγππηηαθφ φκηιν MTS-IT, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη άιισλ
θξαηηθψλ Αξρψλ ηεο Αηγχπηνπ.
ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ workshop, έιαβαλ ρψξα πξνθαζνξηζκέλεο
ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο κε αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο
πξνεηνίκαζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, κε
ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ καο.
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πκθσλία Telecom Egypt – Ericsson γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο επηεκβξίνπ, ν θξαηηθφο
ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο We (κέρξη πξφηηλνο Telecom Egypt) ππέγξαςε πνιχ
πξφζθαηα κε ην ζνπεδηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν Ericsson ζπκθσλία γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ αηγππηηαθνχ δηθηχνπ θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζπζηεκάησλ, πξηλ ηελ
εθθίλεζε εγθαηάζηαζεο ππνδνκψλ γηα ιεηηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ
ηερλνινγηψλ πέκπηεο γεληάο (5G) ζηε ρψξα.
Υξεκαηνδνηήζεηο EGP9,2 δηζ. από ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ 2017 - επηεκβξίνπ 2018
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Τπεξεζίαο
Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) θαο Gamea, ε Τπεξεζία έρεη
δηνρεηεχζεη θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ 2017 - επηεκβξίνπ 2018 θνλδχιηα χςνπο
EGP9,2 δηζ. (πεξίπνπ $515 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
441 ρηι. επελδπηηθψλ projects κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 642
ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 49% αθνξνχζε απαζρφιεζε γηα γπλαίθεο.
Καηά ηελ θα Gamea, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ε MSMEDA δηνρέηεπζε
επηρνξεγήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο EGP373,6 εθαη. ζε έξγα ππνδνκψλ θαη αλάπηπμεο
θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Πξνβνιή ηνπ αηγππηηαθνύ θιάδνπ αθηλήησλ ζηε Βξεηαλία
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο
Αλάπηπμεο δηνξγάλσζε γηα πξψηε θνξά εηδηθή έθζεζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ αηγππηηαθνχ
θιάδνπ αθηλήησλ ζην Λνλδίλν. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε “Egypt Property Show 2018”
έιαβε ρψξα ζην εθζεζηαθφ θέληξν “ExCeL London”, θαηά ην δηάζηεκα 24-26
Ννεκβξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή 12 κεγάισλ αηγππηηαθψλ νκίισλ θηεκαηνκεζηηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη real estate developers, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ
ππάξρνπλ γηα μέλνπο επελδπηέο, αιιά θαη γηα Αηγχπηηνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην
εμσηεξηθφ, γηα ηνπνζεηήζεηο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν αθηλήησλ. Η νξγάλσζε ηεο σο άλσ
έθζεζεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αηγππηηαθνχ θξάηνπο
θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα πξνβνιή ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ.
εκεηψλεηαη φηη πνιχ πξφζθαηα, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε Αίγππηνο ήηαλ ηηκψκελε ρψξα
ζηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο έθζεζεο “Cityscape Global” πνπ έιαβε ρψξα ζην Νηνπκπάη.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Γηεζλήο δηαγσληζκόο γηα θαηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζηνλ Κόιπν νπέδ
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ θξαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ MENA, ε
αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) έθαλε γλσζηφ φηη ε 9ε
Γεθεκβξίνπ ζα είλαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ απφ ηνπο ηξεηο νκίινπο πνπ δηαγσλίδνληαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ
θαηαζθεπήο αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ νπέδ, παξαγσγηθήο ηζρχνο 250
MW, επί ηε βάζεη ζρήκαηνο "“Build, Own, Operate” (BOO). Καηά ην δεκνζίεπκα, νη
ηξεηο δηαγσληδφκελνη εηαηξηθνί φκηινη πεξηιακβάλνπλ ηηο γεξκαληθέο Siemens θαη
Senvion, θαζψο θαη ηε δαληθή Vestas. Δπηπιένλ, φπσο έγηλε γλσζηφ, ε γεξκαληθή
αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW, βξίζθεηαη ζε θάζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο παξνρήο δαλεηαθήο
ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €260 εθαη. πξνο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί
κεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ. Όπσο αλέθεξε ην
πξαθηνξείν MENA, ε NREA αλακέλεηαη λα ιάβεη εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηηο νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο πέληε επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ θαηαζθεπή
ειηαθήο ειεθηξνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή Zafarana, παξαγσγηθήο
δπλακηθφηεηαο 50 MW, επίζεο κε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €50 εθαη. απφ ηελ
KfW. Οη πέληε φκηινη πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ειηαθνχ έξγνπ ζηε
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Zafarana πεξηιακβάλνπλ ηηο Elecnor (Ιζπαλία), Nari (Κίλα), TCK (Απζηξαιία), Belectric
(Γεξκαλία) θαη Vikram (Ιλδία).
Γηεζλείο όκηινη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο
AMOC
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ν ακεξηθαληθφο φκηινο
Chevron θαη ν γαιιηθφο Axens έρνπλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην επελδπηηθφ project αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο θξαηηθήο
εηαηξείαο παξαγσγήο νξπθηειαίσλ, θαπζίκσλ θαη ππνπξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ
Αιεμάλδξεηα, Alexandria Mineral Oils Company (AMOC). Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ηα
νπνία επηθαινχληαη δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο εηαηξείαο, νη δχν φκηινη
αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο ζηελ AMOC
έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηλίδεηαη εάλ πξφθεηηαη απηνί λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο επελδπηέο / θνξείο πινπνίεζεο ηνπ project, ή σο ζχκβνπινη.
εκεηψλεηαη φηη ε AMOC ζθνπεχεη λα αλαβαζκίζεη ην δηπιηζηήξηφ ηεο ζηελ
Αιεμάλδξεηα έσο ην 2023, κε ζηφρν λα απμήζεη ηελ εηήζηα παξαγσγή ηνπ ζην επίπεδν
ησλ 1,2 εθαη. ηφλσλ, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν επελδπηηθφ θφζηνο $1,5 δηζ.
Ο ηζπαληθόο όκηινο Gamesa ζα πξνκεζεύζεη 66 ζηαζκνύο Φ/Β γηα έξγν ζην Benban
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ν ηζπαληθφο ελεξγεηαθφο
φκηινο Gamesa Electric ππέγξαςε ζχκβαζε γηα λα πξνκεζεχζεη 66 θσηνβνιηατθνχο
ζηαζκνχο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο κνλάδεο
παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπ λνξβεγηθνχ νκίινπ Scatec Solar, ζηελ πεξηνρή
Benban, πιεζίνλ ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην, πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ
θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (“Feed-inTariff” Program). Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Scatec Solar πινπνηεί ηελ
θαηαζθεπή έμη κνλάδσλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 400 MW.
ΔΜΠΟΡΙΟ
ηα $1,176 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην ελλεάκελν 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ εηνίκνπ
ελδχκαηνο, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεάκελνπ ηξέρνληνο
έηνπο αλήιζαλ ζε $1,176 δηζ., έλαληη $1,075 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν
(αχμεζε 9,4%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο
ΗΠΑ -πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθψλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ
θαηά 9% θαη αλήιζαλ ζε $585 εθαη. ην πξψην ελλεάκελν 2018. Αληίζηνηρα, νη εμαγσγέο
πξνο ηελ Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 12% θαη έθζαζαλ ηα $398 εθαη. Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο
ελδπκάησλ πξνο αξαβηθέο ρψξεο αλήιζαλ ην ελλεάκελν 2018 ζε $45 εθαη., κεησκέλεο
έλαληη εμαγσγψλ $58 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Απφ απφςεσο ρσξψλαπνδεθηψλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ελδπκάησλ, ηα πξσηεία θαηείραλ νη ΗΠΑ πνπ
απνξξφθεζαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, αηγππηηαθά έηνηκα ελδχκαηα αμίαο $585 εθαη.,
αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Ιζπαλία ($106 εθαη.), ηελ Σνπξθία ($105 εθαη.), ηε Βξεηαλία
($80,1 εθαη.), ηε Γεξκαλία ($70 εθαη.), ηελ Ιηαιία ($53 εθαη.) θαη ηε Γαιιία ($38,1
εθαη.).
Η Αίγππηνο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εμαγσγέο θξνύησλ & ιαραληθώλ ζηελ Κίλα
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ε Αίγππηνο αλακέλεηαη
ζχληνκα λα μεθηλήζεη λα πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνο ηελ
θηλεδηθή αγνξά, θαηφπηλ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςε ε αξκφδηα
Τθππνπξγφο Γεσξγίαο θα Mehrez κε ηηο θηλεδηθέο ηεισλεηαθέο Αξρέο. Καηά ηα
δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ κλεκφλην αλνίγεη ην δξφκν γηα ηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο
δαραξφηεπηισλ, ρνπξκάδσλ, mango, ζηαθπιηψλ, θξανπιψλ, ξνδηψλ, θξεκκπδηψλ,
παηαηψλ, αιιά θαη κειηνχ πξνο ηελ Κίλα. Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο,
θαηφπηλ πξφζθαηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηηο αξκφδηεο ηαπσληθέο Αξρέο επί ησλ
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πξνηχπσλ αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ, ε Αίγππηνο αλακέλεηαη ζχληνκα λα μεθηλήζεη
εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνο ηελ Ιαπσλία, ελψ αλάινγεο ζπκθσλίεο κε ζθνπφ
ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγψλ αηγππηηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ βξίζθνληαη ζ εμέιημε
κε ηηο Σατιάλδε, ηγθαπνχξε, Μαιαηζία θαη Υνλγθ Κνλγθ.
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πινπνηεί
εθζηξαηεία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο,
κε έκθαζε ζηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο.
Άλνδν 30% παξνπζηάδνπλ νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην ην 10κελν 2018
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, νη πσιήζεηο
απηνθηλήησλ ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεθάκελνπ ηξέρνληνο έηνπο
παξνπζίαζαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 30% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ πέξζη, κε ηνλ
αξηζκφ ησλ πσιεζέλησλ νρεκάησλ λα θζάλεη ηηο 150.000. Οη πσιήζεηο απηνθηλήησλ πνπ
ζπλαξκνινγήζεθαλ ζηελ Αίγππην απμήζεθαλ θαηά 18,5% ζε 71,5 ρηι., ελψ εθείλεο
εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 62,3% ζε 78,4 ρηι. Απφ ηηο επηκέξνπο
κάξθεο, εγεηηθά κεξίδηα επί ησλ πσιήζεσλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά ην δεθάκελν 2018
είραλ νη Chevrolet (21,8%), Hyundai (17,6%), Renault (8%), Kia (58%) θαη Opel (2,7%).
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Η Αίγππηνο ζε ζπλνκηιίεο κε κεγάιν ηαπσληθό όκηιν θαιιπληηθώλ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο
ηεο Αηγχπηνπ θ. Nassar βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ κεγάινπ
ηαπσληθνχ νκίινπ παξαγσγήο θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο SARAYA, κε
αληηθείκελν ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ δεπηέξνπ ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη
σο άλσ ηαπσληθφο φκηινο βξίζθεηαη ζε θάζε θαηαζθεπήο θαη αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Αίγππην, ππφ ηε κνξθή ηξηψλ εξγνζηαζίσλ εληφο βηνκεραληθνχ
ζπκπιέγκαηνο επηθάλεηαο 20.000 ηεηξ. κέηξσλ ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna, επελδπηηθήο
αμίαο $10 εθαη. Η πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ζρεηηθνχ επελδπηηθνχ έξγνπ
βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ελψ φηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ, ην ελ ιφγσ βηνκεραληθφ
ζπγθξφηεκα ζα απνηειεί απφ ηα κεγαιχηεξα ηνπ είδνπο ζηνλ θιάδν θαιιπληηθψλ, ζηνλ
επξχηεξν ρψξν ηεο Μ. Αλαηνιήο.
15ν Γηεζλέο Αξαβηθό πλέδξην νξπθηώλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ
ην δηάζηεκα 26-28 Ννεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν ην 15ν δηεζλέο αξαβηθφ ζπλέδξην
νξπθηψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ηηο εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ εγθαηλίαζε ν Πξφεδξνο ηεο
Αηγχπηνπ θ. Al Sisi. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο επηζθέθζεθε ηα εζληθά πεξίπηεξα ησλ ρσξψλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε παξάιιεια κε ην ζπλέδξην, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Μαξφθνπ, ηεο . Αξαβίαο θαη ησλ ΗΑΔ. Σνπ ελ ιφγσ
ζπλεδξίνπ πξνήδξεπζε ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ν νπνίνο αλέιαβε
ηελ πξνεδξία απφ ην ανπδάξαβα Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο & Οξπθηψλ Πφξσλ,
θ. Al-Faleh. χκθσλα κε ηνλ θ. El-Molla, εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο δηεηίαο
πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν
ησλ νξπθηψλ ηφζν ζηελ Αίγππην, φζν θαη ζηηο ππφινηπεο αξαβηθέο ρψξεο. Καηά ηνλ θ.
El-Molla, ζα απαηηεζεί ζηελή ζπλεξγαζία ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ, κε ράξαμε
καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ εμνξχμεσλ θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξαίαο εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ
νξπθηνχ πινχηνπ. Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο δήισζε εμάιινπ φηη πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο
απνηειεί ε αχμεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ εμνξχμεσλ, ψζηε λα θζάζεη ζε ρξνληθφ
νξίδνληα πεληαεηίαο ην 2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, έλαληη ηξέρνληνο πνζνζηνχ 0,5%.
Η Αίγππηνο νξίδεη 200 εγρώξηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ππξεληθήο
κνλάδαο ζηελ Dabaa
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή Αξρή Ππξεληθψλ
Δλεξγεηαθψλ Μνλάδσλ (NPAA) δηφξηζε 200 εγρψξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο
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πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχνπλ επίζεκα ην κεγάιν ξσζηθφ θξαηηθφ φκηιν Rosatom κε
εμνπιηζκφ, πιηθά θαη εμαξηήκαηα, ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο κνλάδαο
ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ππξεληθή ελέξγεηα, ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο
Αηγχπηνπ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε
αλακέλεηαη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα δνκηθψλ πιηθψλ,
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ
ζπλνιηθήο αμίαο €800 εθαη. απφ εγρψξηνπο νκίινπο.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Πξννπηηθέο νδηθήο ζύλδεζεο Αηγύπηνπ – . Αξαβίαο
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ννεκβξίνπ, ζηνλ απφερν ηεο δηήκεξεο
επίζθεςεο ηνπ ανπδάξαβα δηαδφρνπ πξίγθηπα Bin Salman ζην Κάηξν, ε . Αξαβία
εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα θαηαζθεπάζεη απηνθηλεηφδξνκν θαη γέθπξα, ζπλνιηθνχ
κήθνπο κεηαμχ 7 θαη 9 ρικ., πνπ ζα ηε ζπλδένπλ κε ηελ Αίγππην. Σελ εμέηαζε απφ
ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ησλ σο άλσ κεγάισλ έξγσλ θέξεηαη λα αλαθνίλσζε ν
Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ ηνπ Βαζηιείνπ, θ. Al-Amoudi. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε
κειεηψκελε γέθπξα πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ηε ζανπδαξαβηθή πφιε Tabuk, πιεζίνλ ησλ
αθηψλ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, κε ηελ αηγππηηαθή ρεξζφλεζν ηνπ ηλά, ελψ ν
απηνθηλεηφδξνκνο ζα πεξλά απφ ην κεγάιν αηγππηηαθφ ζέξεηξν –ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα
ηνπο ανπδάξαβεο- ηνπ Sharm El-Sheikh. Καηά ηνλ θ. Al-Amoudi, θαη πάληνηε
ζχκθσλα κε ηα αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα, ε θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο θαη ηνπ
απηνθηλεηφδξνκνπ εθηηκάηαη πσο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 8 έηε, ελψ ην αλακελφκελν
ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο αλέξρεηαη ζε κεηαμχ $4 θαη $5 δηζ. εκεηψλεηαη φηη ην ελ
ιφγσ έξγν είρε γηα πξψηε θνξά πξνηαζεί απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο, θαηά ηελ
επίζθεςε ηνπ ανπδάξαβα κνλάξρε βαζηιηά Salman ζην Κάηξν, ηνλ Απξίιην 2016,
ιακβάλνληαο ηελ έγθξηζε ηνπ Αηγχπηηνπ πξνέδξνπ θ. Al Sisi.
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