Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-7/10/2019)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,12 δηζ. ην επηέκβξην 2019
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο
επηεκβξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο
ηάμεσο ησλ $148 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,12 δηζ., έλαληη $44,97 δηζ. ηνλ Αχγνπζην,
$44,92 δηζ. ηνλ Ηνχιην, $44,35 δηζ. ηνλ Ηνχλην θαη $44,27 δηζ. ην Μάην 2019, αληίζηνηρα. Σν
σο άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο
Αηγχπηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε πεξίνδν. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά
απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά
ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε
ρψξα, επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ
2019. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ
ην επηέκβξην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,46 δηζ.
Έιιεηκκα $102,5 εθαη. ζην ηζνδύγην πιεξσκώλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 ην ηζνδύγην πιεξσκώλ ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαζε έιιεηκκα χςνπο
$102,5 εθαη., έλαληη πιενλάζκαηνο χςνπο $12,79 δηζ. ην έηνο 2017/18. Σν έιιεηκκα
εκθαλίζηεθε κάιηζηα κεηξηαζκέλν έλαληη εθείλνπ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο (Ηνπι. 2018 – Γεθ. 2019, ζηα $1,774 δηζ.), ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο, χςνπο πιεζίνλ
ηνπ $1,7 δηζ., πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν (Ηαλ. – Ηνπλ. 2019). Σν έιιεηκκα
ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαηά ην έηνο 2018/19 επηδεηλψζεθε θαηά 37,4% ζε
εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε $8,19 δηζ., έλαληη $5,96 δηζ. ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο
(2017/18), θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ
θαηά 2% ζηα $38,03 δηζ., θαη ηεο κείσζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαηά 4,7%
ζηα $25,15 δηζ. Καηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19 παξαηεξήζεθε εμάιινπ κείσζε ηφζν ησλ
θαζαξώλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ θαηά 23,5% ζηα $5,9 δηζ., φζν θαη ησλ θαζαξώλ
επελδύζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαηά 65% ζηα $4,23 δηζ. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ην
έηνο 2018/19 απμήζεθαλ ζεκαληηθά νη εμαγσγέο θαηά 10,3% ζηα $28,49 δηζ., ελψ
απμήζεθαλ επίζεο, θαηά 28,2%, ηα έζνδα από ηνλ ηνπξηζκό ζηα $12,57 δηζ. Δπηπιένλ, γηα
πξψηε θνξά κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012/13 θαηαγξάθεθε κηθξφ πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην
πεηξειαηνεηδψλ, ηεο ηάμεσο ησλ $8,1 εθαη.
ηα $106,22 δηζ. ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αηγύπηνπ ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο
Μαξηίνπ 2019 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018/19) ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ πέξαζε ην θαηψθιη ησλ $100 δηζ. θαη αλήιζε ζε
$106,22 δηζ., έλαληη $96,6 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018, απμεκέλν θαηά 9,9%. Σν αηγππηηαθφ
εμσηεξηθφ ρξένο εκθαλίζηεθε εμάιινπ απμεκέλν θαηά 20,5% (ήηνη $18,1 δηζ.) έλαληη εθείλνπ
ηνπ Μαξηίνπ 2018 ($88,16 δηζ.). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην εμσηεξηθφ
ρξένο αληηπξνζψπεπε ζην ηέινο Μαξηίνπ 2019 πνζνζηφ 36,9% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ
35,2% ηνπ ΑΔΠ ην Μάξηην 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δπαθέο Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ κε επηρεηξεκαηηθό θόζκν ησλ ΗΠΑ
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξηζψξην ηεο πξφζθαηεο επίζθεςεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Al Sisi, ζηε Ν. Τφξθε, φπνπ ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο 74εο
ζπλφδνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ΖΔ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο είρε ηελ επθαηξία λα
ζπλαληεζεί κε ηνπο πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο πεξίπνπ 50 θνξπθαίσλ ακεξηθαληθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, πξνεξρφκελσλ θπξίσο απφ ηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, πγείαο,
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη κεηαθνξψλ (κε έκθαζε ζηηο «έμππλεο» κεηαθνξέο). Οη ελ
ιφγσ ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην δχν εθδειψζεσλ πνπ δηνξγάλσζαλ αθ’
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ελφο ην Business Council for International Understanding θαη αθ’ εηέξνπ ην US Chamber of
Commerce, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ ζπκβνχιην ΖΠΑ-Αηγχπηνπ.
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν Πξφεδξνο Al Sisi εζηίαζε θαηά ηηο παξνπζηάζεηο
ηνπ ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αίγππην, ζηα κεγάια ππφ εμέιημε
αλαπηπμηαθά έξγα, ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη
θαηαβάιεη ε θπβέξλεζή ηνπ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο θηιηθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο
γηα ηνπο εγρψξηνπο θαη ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Δπηπιένλ, ηφληζε ηηο θηιφδνμεο ζηξαηεγηθέο
ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθφ
ελεξγεηαθφ θφκβν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θέληξν γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ
ςεθηαθή νηθνλνκία, πξνζθαιψληαο ηε ζπκκεηνρή ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Αίγππην.
Ο νίθνο Moody’s αλακέλεη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 5,8% ην 2020 ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε πξφζθαηε εθηίκεζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Moody’s, ε νπνία
δεκνζηεχζεθε κεηά ηελ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) λα πεξηθφςεη
πεξαηηέξσ ηα επηηφθηα θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζηηο 26/9, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο
αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 5,6% ην 2019 θαη ζε 5,8% ην 2020. Καηά
ηνλ νίθν Moody’s, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Αίγππην πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζεί ηφζν
απφ ην ρακειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ -πνπ ζα ελζαξξχλεη ηηο θεθαιαηαθέο δαπάλεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε επελδπηηθά έξγα, αιιά θαη ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ πιεζπζκνχ- φζν
θαη απφ ην ζρεηηθά ρακειφ θαη θζίλνλ επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ
νίθνπ Moody’s, ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ
2020 ηελ πνιηηηθή ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο. Ζ Moody’s αλακέλεη εμάιινπ
αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 15% ην 2020, δεδνκέλεο θαη
ηεο πησηηθήο ηάζεο πνπ παξνπζηάδεη ε αλαινγία κε εμππεξεηνχκελσλ πξνο ζπλνιηθά
δάλεηα, ε νπνία έπεζε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ζην επίπεδν ηνπ 4,1%.
ηα €8,7 δηζ. νη επελδύζεηο ηεο ΔΣΔπ ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θ.
Scannapieco, ζην πιαίζην επελδπηηθνχ ζπλεδξίνπ γηα ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ νξγάλσζε
ε Σξάπεδα ζηε Βεξπηφ ζηηο 30/9, ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
ΔΣΔπ ζηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε €8,7 δηζ. θαη είλαη θαηαλεκεκέλν κεηαμχ 95 projects.
Καηά ηνλ θ. Scannapieco, ε ΔΣΔπ πξνηίζεηαη θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα λα εληζρχζεη ηε
ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Αίγππην, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ρσξίο
απνθιεηζκνχο. χκθσλα κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο ΔΣΔπ, ην ραξηνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο
ζηελ Αίγππην έρεη επηθεληξψζεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ζε έξγα ησλ θιάδσλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κεηαθνξψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ. ην ελ ιφγσ ζπλέδξην ήηαλ παξνχζα ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ &
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr, ε νπνία εμέθξαζε ηε βνχιεζε ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλεξγαζηψλ
κεηαμχ βνξξά θαη λφηνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνάγνπλ ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο.
Αίγππηνο: ζε αδηέμνδν νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθό θξάγκα
Όπσο αλέθεξαλ δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, κεηά ην πέξαο ησλ ηξηκεξψλ
ηερληθψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο
θαη ηνπ νπδάλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Υαξηνχκ θαη νινθιεξψζεθαλ ζηηο 3/10, ε
αηγππηηαθή θπβέξλεζε έθξηλε φηη «νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ $4 δηζ.,
έρνπλ νδεγεζεί ζε αδηέμνδν εμαηηίαο ηεο άθακπηεο ζηάζεο ηεο αηζηνπηθήο πιεπξάο», ελψ
παξάιιεια θάιεζε ζε δηεζλή δηακεζνιάβεζε, «πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ε εχξεζε δίθαηεο
2

θαη ηζνξξνπεκέλεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεξψλ». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δελ θαηνλφκαζε ζπγθεθξηκέλν δηεζλή παξάγνληα
πνπ θαιείηαη λα δηακεζνιαβήζεη, πιελ φκσο ε αηγππηηαθή Πξνεδξία θέξεηαη λα πξνζθάιεζε
ηηο ΖΠΑ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν πξνο επίιπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαθνξψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε αηζηνπηθή πιεπξά δελ αξέζθεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή ηεο δηεζλνχο
δηακεζνιάβεζεο πξνο εμεχξεζε ιχζεο ζην δήηεκα ηεο πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ
επηπηψζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επί ηνπ ηξέρνληνο ζρήκαηνο θαηαλνκήο ησλ πδάησλ ηνπ
Νείινπ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ.
Ιζηνζειίδα γηα θαηαγξαθή ησλ μέλσλ επελδύζεσλ εγθαηλίαζε ν GAFI
Όπσο αλαθνηλψζεθε επίζεκα απφ ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ε
αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) εγθαηλίαζε λέα
ηζηνζειίδα (ζηε δηεχζπλζε https://www.gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/FDI.aspx),
ζηελ νπνία πξνζθάιεζε ηφζν ηηο ηδησηηθέο φζν θαη ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα λα θαηαγξάςνπλ –ζε ηξηκεληαία βάζε- ηα ζηνηρεία ησλ μέλσλ
ζπκκεηνρψλ ζηα θεθάιαηά ηνπο, θαζψο θαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε επέλδπζε πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ε ελ ιφγσ θαηαγξαθή ζα
δηελεξγεζεί γηα ζηαηηζηηθνχο αιιά θαη ειεγθηηθνχο ζθνπνχο.
ε ειαθξά άλνδν ην επηέκβξην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ
Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο
εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα
ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, κεηά ηελ πηψζε πνπ είρε ζεκεηψζεη ηνλ Αχγνπζην ζηηο 49,4
κνλάδεο, ην επηέκβξην θηλήζεθε ειαθξφηαηα αλνδηθά ζηηο 49,5 κνλάδεο, παξακέλνληαο
πάλησο ζε επίπεδν θάησ ησλ 50 κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε.
εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηνχιην ν δείθηεο είρε αλέιζεη ζηηο 50,3 κνλάδεο. Σν επηέκβξην,
ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ γηα εμαγσγέο απμήζεθε
γηα ηξίηε ζπλερφκελε θνξά ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, ελψ άλνδν θαηέγξαςαλ επίζεο ηα
θφζηε ησλ εηζξνψλ ηεο βηνκεραλίαο. Μεηψζεηο σζηφζν εκθάληζαλ ηα επίπεδα ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Σν επηέκβξην απμήζεθε ε
απαζρφιεζε, αλεβαίλνληαο ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηεο ησλ ηειεπηαίσλ 13 κελψλ. Σν
επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο
κεγέζπλζεο πιεζίαζε ην επηέκβξην ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ απφ ηνλ Οθηψβξην 2016.
Η θπβέξλεζε κεηώλεη ηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ γηα πξώηε θνξά από ην 2016
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε αηγππηηαθή
θπβέξλεζε αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηηο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ θαηά 25 πηάζηξεο αλά ιίηξν, εμαηηίαο ησλ ειαθξά ρακειφηεξσλ –έλαληη ησλ
πξνβιεθζέλησλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο- κέζσλ επηπέδσλ
ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, αιιά θαη ηνπ αλαηηκεκέλνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο.
Ζ αξκφδηα ηερληθή επηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ
κεραληζκνχ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά, κείσζε ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ ζε EGP8,75 απφ EGP9 αλά
ιίηξν, ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ ζε EGP7,75 απφ EGP8 αλά ιίηξν θαη ηελ ηηκή ηεο
βελδίλεο 80 νθηαλίσλ ζε EGP6,5 απφ EGP6,75 αλά ιίηξν. Δπηπιένλ, κείσζε ηελ ηηκή ηνπ
καδνχη γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο. Οη λέεο ηηκέο ίζρπζαλ απφ ηηο 4/10, ελψ αλακέλεηαη λα
αλαζεσξεζνχλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ελ φςεη ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Γαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ύςνπο EGP25 δηζ. γηα ην πξόγξακκα θνηλσληθήο
ζηέγαζεο
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ζην ηέινο επηεκβξίνπ ε δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηνπ
αηγππηηαθνχ Σακείνπ Υξεκαηνδφηεζεο Δλππφζεθσλ Γαλείσλ (Mortgage Finance Fund) θα
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Abdel Hamid, ε πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) γηα ηε ζηήξημε ηνπ
θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο έρεη, απφ ηελ επνρή ηεο εθθίλεζήο ηεο, ην
2014, κέρξη ηψξα επηηχρεη ηε δηνρέηεπζε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα δαλεηαθψλ θνλδπιίσλ
ζπλνιηθνχ χςνπο EGP25 δηζ. ζε πεξίπνπ 263.000 πνιίηεο ρακειψλ εηζνδεκάησλ, κε ζθνπφ
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο θζελψλ θαηνηθηψλ απφ απηνχο, χκθσλα κε ηελ θα Abdel
Hamid, ηα σο άλσ δαλεηαθά θεθάιαηα πξνήιζαλ απφ 20 εγρψξηεο ηξάπεδεο θαη 8 εηαηξείεο
πνπ παξέρνπλ ελππφζεθα δάλεηα γηα αγνξά θαηνηθίαο. Καηά ηελ θα Abdel Hamid, ην
Σακείν ην νπνίν δηεπζχλεη έρεη παξάζρεη ζπλνιηθή ζηήξημε ζε κεηξεηά ηεο ηάμεσο ησλ
EGP4,2 δηζ. πξνο πνιίηεο ρακειψλ εηζνδεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα
αγνξάζνπλ θαηνηθίεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο, παξέρνληαο
θαηά κέζν φξν δάλεηα χςνπο EGP16.000 θαηά θεθαιή. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ
παξέζεζε ε θα Abdel Hamid, ην κεγαιχηεξν χςνο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα
ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο έρεη παξάζρεη ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο
ρψξαο, National Bank of Egypt (NBE) κε EGP7 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηε Banque Misr
κε EGP5 δηζ., ηε Housing & Development Bank κε EGP4,8 δηζ., ηε Banque du Caire κε
EGP2,1 δηζ. θαη ηελ ηδησηηθή Commercial International Bank (CIB) κε EGP1,1 δηζ.
Έγθξηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηξαπεδηθό θιάδν από ηελ θπβέξλεζε
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 2/10 ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πξφζθαηα
αλαζεσξεκέλν λνκνζρέδην πνπ ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ε λέα λνκνζεζία, ε νπνία επξίζθεηαη ζε ζηάδην επεμεξγαζίαο
εδψ θαη πεξίπνπ ηξία ρξφληα, πξνβιέπεη απμεκέλε απηνλνκία θαη εληζρπκέλν επνπηηθφ ξφιν
γηα ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε νπνία ζα απνιακβάλεη ηερληθήο, νηθνλνκηθήο
θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη ζα ππάγεηαη θαηεπζείαλ ζηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία. Καηά
ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, «ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
αλαβάζκηζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα είλαη
ελαξκνληζκέλν κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο εμειίμεηο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο». Σν
ελ ιφγσ λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην λφκν ππ’ αξηζ. 88/2003 πνπ δηέπεη ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πεξηιακβάλεη 242 άξζξα θαη αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί άκεζα ζην
λνκηθφ ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο (State Council), πξνηνχ εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε
ζην θνηλνβνχιην. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ήδε απφ ην 2017
πξνσζήζεη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ / ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, νη νπνίεο
θαηά ην καθξφ ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο είραλ πξνθαιέζεη έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη
αξθεηέο δηακάρεο κεηαμχ ππνζηεξηθηψλ ηνπο θαη κε, εληφο θαη εθηφο ηνπ θιάδνπ, κε ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ πιεπξψλ λα ππνηίζεηαη φηη έρνπλ γεθπξσζεί
ζηελ παξνχζα θάζε.
Καηά 11,78% απμήζεθε ηνλ Αύγνπζην 2019 ε εγρώξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2)
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE),
ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία λφκηζκα, ζπλ
ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, απμήζεθε
ζηε δηάξθεηα ηνπ Απγνχζηνπ 2019 θαηά 11,78% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε EGP3,93
ηξηζ. ($238,23 δηζ.), έλαληη EGP3,88 ηξηζ. ηνλ Ηνχιην ηξέρνληνο έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν
εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο έβαηλε κεηνχκελνο απφ ην
ηέινο ηνπ 2018, πέθηνληαο απφ ην 13,3% ην Γεθέκβξην, ζην 11,95% ηνλ Ηαλνπάξην, ζην
11,55% ην Φεβξνπάξην, ζην 11,38% ην Μάξηην θαη ζην 11,33% ηνλ Απξίιην 2019,
αληίζηνηρα. Απφ ην Μάην 2019 σζηφζν, ν ελ ιφγσ ξπζκφο αχμεζεο επαλέθακςε,
αλεξρφκελνο ζε 11,65% ην Μάην, ζε 11,85% ηνλ Ηνχλην θαη ζε 12,1% ηνλ Ηνχιην, πξνηνχ
μαλαπέζεη ζην 11,78% ηνλ Αχγνπζην.
Διαθξά πηώζε ησλ ηξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ ηνλ Ινύιην 2019 (Κεληξηθή Σξάπεδα)
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), νη
ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζην ηέινο Ηνπιίνπ ηξέρνληνο ζε EGP1,819 ηξηζ.,
ειαθξά κεησκέλεο (θαηά 1,9%) έλαληη ρνξεγήζεσλ χςνπο EGP1,854 ηξηζ. ηνλ Ηνχλην. ην
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60,3% ησλ σο άλσ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία
απνξξφθεζε πνζνζηφ 33,2%, ν θιάδνο ππεξεζηψλ πνζνζηφ 26,8%, ην εκπφξην πνζνζηφ
10,9%, ε γεσξγία πνζνζηφ 1,6%, ελψ νη ινηπνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 27,5%.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Αηγππηηαθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλέο θόξνπκ ηεο παγθόζκηαο βηνκεραλίαο ζηελ Ιηαιία
ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ παξνπζία ηνπ
Αηγχπηηνπ Βνεζνχ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Taha, ζε δηεζλέο θφξνπκ γηα ηελ
παγθφζκηα βηνκεραλία πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Ηηαιία θαη ζηηο επαθέο πνπ είρε εθεί κε
εθπξνζψπνπο κεγάισλ βηνκεραληθψλ νκίισλ, θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε. Καηά ηα ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα, ν θ. Taha ππέγξαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κε ην γεξκαληθφ φκηιν Siemens,
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κέζσ παξνρήο
απφ ηε Siemens ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο-κεραλνξγάλσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο
βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αηγππηηαθνχ βηνκεραληθνχ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ήιζε ζε ζπλέρεηα αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ
ζπλεξγαζίαο ησλ αηγππηηαθψλ Τπνπξγείσλ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη Παηδείαο κε
ηε Siemens, πνπ είρε ππνγξαθεί ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2018, ζην πιαίζην ηεο κηθηήο δηκεξνχο
επηηξνπήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζηε Γεξκαλία, κε ηελ επθαηξία ηεο
εθεί επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο
Σχπνο, ε ππνγξαθείζα απφ ηνλ θ. Taha ζπκθσλία κε ηε Siemens πεξηέρεη ρξνλνδηάγξακκα
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ςεθηνπνίεζεο ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο, κε ζθνπφ
ηελ επέθηαζε ηεο παξνπζίαο απηήο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ
ρσξψλ.
Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην πεξηζψξην ηνπ αλσηέξσ θφξνπκ, ην νπνίν
πξνζέιθπζε ηηο ζπκκεηνρέο πεξίπνπ 1.500 εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ππεξεζίεο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ
θαη ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία, ν θ. Taha πξαγκαηνπνίεζε επαθέο κε Ηηαινχο
αμησκαηνχρνπο, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ηεο νκνζπνλδίαο ηηαιηθψλ βηνκεραληψλ, κε ζηφρν
ηελ πξνζέιθπζε ηηαιηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηα κεγάια, ελ εμειίμεη έξγα δεκηνπξγίαο
ηεο πφιεο ηνπ δέξκαηνο “Al-Robeky” ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ πεξηνρή Badr City ζην New
Cairo, ηεο πφιεο ηνπ μχινπ & ηεο επηπινβηνκεραλίαο ηεο Γακηέηηεο, θαζψο θαη ηνπ κεγάινπ
βηνκεραληθνχ θισζηνυθαληνπξγηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Sadat City, πνπ
πινπνηείηαη απφ ηνλ θηλεδηθφ φκηιν Mankai Investment, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή
ππεξεζία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Armed Forces Engineering Authority).
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Γεκηνπξγία ηερλνινγηθήο δώλεο ζηε λέα πόιε ηνπ Beni Suef
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Π/Θ
θ. Madbouly ζην ηέινο επηεκβξίνπ, πνιχ πξφζθαηα έρνπλ νινθιεξσζεί νη
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ηερλνινγηθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηεο –
ππφ θαηαζθεπή- λέαο πφιεο ηνπ Beni Suef, ζηελ Άλσ Αίγππην, επελδπηηθνχ θφζηνπο ηεο
ηάμεσο ησλ EGP430 εθαη. Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο λέαο ηερλνινγηθήο δψλεο επηζθέθζεθε
ζηηο 28/9 ν Αηγχπηηνο Π/Θ. Ζ λέα ηερλνινγηθή δψλε έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 55 feddan, ελψ ε
νινθιεξσζείζα πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο εθηείλεηαη ζε 18,5 feddans (1 feddan = 4.200
ηεηξ. κέηξα). χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νξηζκέλεο πξφζζεηεο εξγαζίεο
κέλεη λα νινθιεξσζνχλ, ψζηε λα είλαη έηνηκε ε πξψηε θάζε ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγηθήο
δψλεο. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Beni
Suef εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο γηα θαηαζθεπή 5
ζπλνιηθά λέσλ ηερλνινγηθψλ δσλψλ, ζηηο πεξηνρέο Borg El-Arab, Sadat City, 10th of
Ramadan, λέαο πφιεο ηνπ Assiut θαη λέαο πφιεο ηνπ Αζνπάλ, δηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
Τπνπξγείσλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο.
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ο ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο ΔΝΙ μεθηλά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 13νπ
θξέαηνο ζην θνίηαζκα Zohr
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο
φκηινο ΔΝΗ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη άκεζα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 13νπ θξέαηνο
ζην γηγαληηαίν θνίηαζκα Zohr. Σν ελ ιφγσ θξέαξ εθηηκάηαη πσο ζα παξάγεη θαηά κέζν φξν
150-250 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε ΔΝΗ ζα κεηψζεη παξάιιεια
ηελ παξαγσγή απφ άιια θξέαηα ηνπ Zohr, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα ππεξπαξαγσγήο,
ην νπνίν ζα δπζθνιέςεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο κνλάδεο
επεμεξγαζίαο απηνχ. Όπσο αλαθνίλσζε εμάιινπ ε ΔΝΗ, ε παξαγσγή απφ ην 14ν θξέαξ ηνπ
θνηηάζκαηνο Zohr αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2019.
Σξνπνπνηήζεηο ζηε ζπκθσλία πξνκήζεηαο θ/α από ην Ιζξαήι
Όπσο αλέθεξαλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ δηεζλή νηθνλνκηθά κέζα ελεκέξσζεο, ν αηγππηηαθφο
φκηινο Dolphinus Holdings θαη νη εηαίξνη ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη
Leviathan, Delek Drilling θαη Noble Energy, πξνρψξεζαλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο κεηαμχ
ηνπο ζπκθσλίαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηζξαειηλνχ
θπζηθνχ αεξίνπ κε ην νπνίν ζα εθνδηάδεηαη ε Αίγππηνο θαηά 34%, ζηα 85,3 δηζ. θπβηθά
κέηξα. Ζ σο άλσ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηζξαειηλνχ αεξίνπ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηελ
Αίγππην, απμάλεη θαη ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξνβιεπφηαλ ζηε
ζπκθσλία ηνπ 2018, ζηα $19,5 δηζ., αληί $15 δηζ. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ ην
δηπιαζηαζκφ ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα θνξησζνχλ πξνο ηελ Αίγππην απφ ην θνίηαζκα
Leviathan ζηα 60 δηζ. θπβηθά κέηξα ζε ρξνληθφ νξίδνληα 15εηίαο θαη ηε κείσζε ησλ
πνζνηήησλ απφ ην θνίηαζκα Tamar ζηα 25,3 δηζ. θπβηθά κέηξα (απφ 32 δηζ. θπβηθά κέηξα
πξνεγνπκέλσο). Οη πξψηεο θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη λα
μεθηλήζνπλ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη ζα ζπλερηζηνχλ έσο ην έηνο 2034, κε αξρηθέο
πνζφηεηεο 2,1 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα θαη 6,7 δηζ. θπβηθψλ
κέηξσλ εηεζίσο ζηε ζπλέρεηα.
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, νη απμεκέλεο πνζφηεηεο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ
αεξίνπ αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ κάιινλ ηηο -κε ξαγδαίν ξπζκφ απμαλφκελεο- εγρψξηεο
αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ, παξά λα δηνρεηεπζνχλ πξνο εμαγσγέο, εθνδηάδνληαο ηελ Δπξψπε κε
κεγάιεο πνζφηεηεο LNG θαη θαζηεξψλνληαο ηελ Αίγππην σο πεξηθεξεηαθφ εμαγσγηθφ
θφκβν γηα ην θπζηθφ αέξην. Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν θιαδηθφο Σχπνο, εληφο ηνπ
Οθησβξίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ 39% ηνπ αγσγνχ
East Mediterranean Gas (EMG) ζηνπο νκίινπο Delek, Noble Energy θαη East Gas
(ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο EGAS κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνχ
αεξίνπ), νη νπνίνη έρνπλ ήδε θαηαβάιεη ην 70% ηνπ αληηηίκνπ εμαγνξάο ηεο ζπκκεηνρήο
39% ζηνλ αγσγφ, χςνπο $518 εθαη.
12 ελεξγεηαθνί όκηινη έρνπλ πξνεπηιεγεί γηα εγθαηάζηαζε θ/β θπηηάξσλ ζηε λέα
δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, 12 ζπλνιηθά
ελεξγεηαθνί φκηινη έρνπλ πξνεπηιεγεί ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο,
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπλ θσηνβνιηατθά θχηηαξα ζηηο νξνθέο 64 θηηξίσλ ζηε λέα
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ ησλ νκίισλ πνπ
επηιέρζεθαλ πεξηιακβάλνληαη νη ARE Group, LG Electric, Gama, Orascom, Arab
Organization for Industrialization (AOI-ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ),
Lightsource, Ibn Omairah, China State Construction Engineering Corporation (CCEC),
Infinity Solar, El Sewedy Electric θαη Edra Energy. Οη ελ ιφγσ φκηινη έρνπλ πξνζθιεζεί λα
ππνβάινπλ, ζηηο 16/10, ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ δπλακηθφηεηαο 15 MW ζε θπβεξλεηηθά θηίξηα ζηε λέα
πξσηεχνπζα. χκθσλα κε σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ηα έξγα εγθαηάζηαζεο ησλ
θσηνβνιηατθψλ αλακέλεηαη λα αλαηεζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εηαηξείεο. Όπσο
ζεκεηψλνπλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα ηεο λέαο
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πξσηεχνπζαο (NACCUD) ζπλεξγάδεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ δεκφζηνπ
δηαγσληζκνχ κε ην UNDP (United Nations Development Program).
Νέα αύμεζε ηεο ηηκήο πώιεζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ΑΠΔ
χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, αλακέλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνζερνχο
έηνπο λα απμεζεί ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ κνλάδεο πνπ
αλήθνπλ ζηελ θξαηηθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA), θαηά 20%. Οη ίδηεο
πεγέο αλέθεξαλ φηη ε λέα ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ειηαθέο θαη αηνιηθέο
κνλάδεο πξνο ηελ θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο (EETC) ζα αλέιζεη ζην επίπεδν ησλ 66
πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα, έλαληη ηξέρνπζαο ηηκήο 55 πηαζηξψλ αλά θηινβαηψξα, ε νπνία
ίζρπε απφ ηνλ Αχγνπζην ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζα
πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο ελ ιφγσ ηηκήο, ε νπνία είρε απμεζεί θαη ηνλ
Αχγνπζην 2018, απφ ηηο 34 ζηηο 48 πηάζηξεο αλά θηινβαηψξα.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Ο όκηινο Majid Al Futtaim εγθαηληάδεη εκπνξηθό θέληξν ζηελ Ηιηνύπνιε
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Οθησβξίνπ ν εκηξαηηλφο φκηινο
Majid Al-Futtaim, ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπάζεη θη εθκεηαιιεχεηαη ζεηξά εκπνξηθψλ θέληξσλ
ζηελ Αίγππην, ελψ επίζεο δηαρεηξίδεηαη ζηε Μ. Αλαηνιή ηα θαηαζηήκαηα ηνπ κεγάινπ
γαιιηθνχ ιηαλεκπνξηθνχ νκίινπ Carrefour, εγθαηλίαζε λέν κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν ζηελ
πεξηνρή ηεο Ζιηνχπνιεο, ζην Κάηξν, ην νπνίν θέξεη ηελ επσλπκία “City Center Almaza”
θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θφζηηζε EGP6,8 δηζ. ($418,8 εθαη. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Σν ελ
ιφγσ εκπνξηθφ θέληξν, επηθάλεηαο πεξίπνπ 100.000 ηεηξ. κέηξσλ, ζηεγάδεη 260
θαηαζηήκαηα, έλα hypermarket ηεο αιπζίδαο Carrefour, θαζψο θαη αίζνπζεο
θηλεκαηνγξάθνπ. χκθσλα κε ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ, θ. Bejjani,
«ε Αίγππηνο είλαη ζήκεξα ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ιηαλεκπνξηθή αγνξά, ελψ ν φκηινο
Majid Al Futtaim πξνγξακκαηίδεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπ ζηε ρψξα». χκθσλα κε ηνλ
ππεχζπλν ηεο αιπζίδαο Carrefour γηα ηελ Αίγππην, θ. Graziato, ε ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα
αλακέλεηαη λα επελδχζεη ζηε ρψξα πεξίπνπ EGP500 εθαη. ην 2020, κε ζθνπφ ην άλνηγκα 3
λέσλ ππεξαγνξψλ (hypermarkets) θαη 24 λέσλ ζνχπεξ κάξθεη.
Νένο γύξνο δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα εκπνξηθή ζπκθσλία Αηγύπηνπ-Δπξαζηαηηθήο
Οηθνλνκηθήο Έλσζεο
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο
αηγππηηαθήο ππεξεζίαο εκπνξηθψλ ζπκβνχισλ θ. Antar, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ
αληηπξνζσπείεο ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο
(Ρσζία, Λεπθνξσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ) μεθίλεζαλ λέν γχξν
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε
παιαηφηεξεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θ. Nassar, ε
ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε πξφθεηηαη λα
ππνγξαθεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη ζπλνκηιίεο ζα ζπλερηζηνχλ ζε
ηαθηηθή βάζε –θάζε ηξεηο κήλεο- κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηεο
ζπκθσλίαο. Θπκίδνπκε φηη ην Ννέκβξην 2018 ν θ. Nassar είρε ππνγξάςεη κε ηελ νκφινγφ
ηνπ απφ πιεπξάο Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο, θα Nikishina, θείκελν-πιαίζην γηα ηελ εθθίλεζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Η θπβέξλεζε αλαθνηλώλεη ηε κείσζε ησλ ηηκώλ θ/α γηα ηε βηνκεραλία
ηηο 3/10, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηε κείσζε ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε
ηζηκεληνβηνκεραλία, ε κεηαιινπξγία θαη ε θεξακνπξγία, έπεηηα απφ επαλεηιεκκέλεο πξνο
ηνχην εθθιήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Ζ ηηκή δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ γηα ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία κεηψζεθε ζηα $6 αλά εθαηνκκχξην BTU (“British
Thermal Units”), απφ $8 πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. Αληίζηνηρα, ζηνπο θιάδνπο κεηαιινπξγίαο
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θαη θεξακνπξγίαο, ε ηηκή δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κεηψζεθε ζηα $5,5 απφ ηα $7 αλά
εθαηνκκχξην BTU. Ζ αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηηξνπή αλακέλεηαη λα ζπλέξρεηαη αλά
εμάκελν, κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε έγηλε δεθηή κε ζεηηθά
ζρφιηα ηφζν απφ ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Βηνκεραληψλ (FEI), φζν θαη απφ ηνπο
εμαγσγείο δνκηθψλ πιηθψλ & πξντφλησλ κεηαιινπξγίαο. Δλ ηνχηνηο, φπσο ζρνιίαζε ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο θαη νξηζκέλνη θιαδηθνί αλαιπηέο, παξά ηελ φπνηα πξνζσξηλή αλαθνχθηζε
πξνο ηελ εγρψξηα βηνκεραλία, ε κείσζε ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δελ
αλακέλεηαη λα αζθήζεη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη καθξνρξφληα ζεηηθή επίδξαζε επί ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ ζπλνιηθά θαζνδηθέο ηάζεηο ησλ
ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά (εμαηηίαο ππεξπξνζθνξάο, θπξίσο γηα ηνπο
θιάδνπο ηζηκέληνπ θαη θεξακηθψλ).
ΣΟΤΡΙΜΟ
ηα $12,6 δηζ. ηα έζνδα από ηνλ ηνπξηζκό ην νηθνλνκηθό έηνο 2018/19
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πνιχ πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
(CBE) ζην πιαίζην ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ηα έζνδα απφ ην ηνπξηζκφ
ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19 αλήιζαλ ζε $12,6 δηζ., έλαληη $9,8 δηζ. ζηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017/18, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά πεξίπνπ $2,8 δηζ., ή θαηά πνζνζηφ
28,2%.
ΟΤΓΑΝ
Πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδύζεσλ ζηνλ θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ
ην ηέινο επηεκβξίνπ, ε λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε θάζε
επελδπηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ εγρψξην θιάδν πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Όπσο δήισζε
ραξαθηεξηζηηθά ν Τπνπξγφο Δλέξγεηαο & Οξπθηψλ θ. Adel Ali Ibrahim, «θαισζνξίδνπκε
νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα επελδχζεη ζην νπδάλ ζε έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
θνηηαζκάησλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ». Ο νπδαλφο
Τπνπξγφο δεζκεχζεθε εμάιινπ φηη ε θπβέξλεζε πξφθεηηαη λα βειηηψζεη ην επελδπηηθφ
θιίκα θαη λα απαιείςεη ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ, ψζηε λα
πξνζειθχζεη μέλνπο επελδπηέο. Οη σο άλσ δειψζεηο έγηλαλ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν θ.
Ibrahim κε αληηπξνζσπεία ηνπ εκηξαηηλνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Dragon Oil, ζηελ
πξσηεχνπζα Υαξηνχκ. Ζ ζνπδαληθή θπβέξλεζε επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο
ρψξαο ζε πεηξέιαην απφ ην ηξέρνλ ρακειφ επίπεδν ησλ 120 ρηι. βαξειηψλ εκεξεζίσο,
δεδνκέλνπ φηη, απφ ηελ απφζρηζε ηνπ πεηξειαηνπαξαγσγνχ Ννηίνπ νπδάλ πνπ έιαβε ρψξα
ην 2011, ην νπδάλ έρεη απνιέζεη πεξί8πνπ ηα 2/3 ηεο πξφηεξεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ.
Δλδπλάκσζε νηθνλνκηθώλ δεζκώλ & ζπλεξγαζηώλ νπδάλ-Γαιιίαο
Καηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ θ. Hamdok ζηε Γαιιία –ε νπνία ππήξμε ε πξψηε ρψξα
πνπ ππνδέρζεθε ηε λέα ζνπδαληθή θπβέξλεζε- ν λένο νπδαλφο Π/Θ, πέξαλ ηεο ζπλάληεζεο
πνπ είρε κε ην Γάιιν Πξφεδξν θ. Macron, ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο
& Οηθνλνκηθψλ θ. Le Maire, παξνπζία θαη ηνπ νπδαλνχ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ &
Πξνγξακκαηηζκνχ θ. Al-Badawi. ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλάληεζεο, ν θ. Al-Badawi
δήισζε ζρεηηθά φηη ζπδεηήζεθαλ ηα πξναπαηηνχκελα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζην νπδάλ, θαζψο θαη λα πξνρσξήζνπλ νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ
πξνσζεί ε λέα θπβέξλεζε, φπσο επίζεο λα επηηεπρζεί ε επαλελζσκάησζε ηεο ρψξαο ζην
δηεζλέο πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, ζπδεηήζεθε ν ξφινο πνπ
κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Γαιιία ζηελ επίζπεπζε ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηνλ θαηάινγν
ρσξψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ νπδάλ εληφο ηνπ
πιαηζίνπ ηεο πξσηνβνπιίαο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο & Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
(ΓΝΣ) γηα ηηο ππεξρξεσκέλεο θησρέο ρψξεο (HIPC), δεδνκέλνπ φηη ε Γαιιία απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πηζησηέο ηνπ νπδάλ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Λέζρεο ησλ Παξηζίσλ.
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Al-Badawi, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξένπο ηνπ
νπδάλ ζπλίζηαηαη ζε ηφθνπο, θαζψο θαη πξνζαπμήζεηο έλεθα κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο
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ησλ ζρεηηθψλ δφζεσλ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ
Σχπν, ην χςνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηνπ νπδάλ αλεξρφηαλ ην Γεθέκβξην 2017 ζε $47,1
δηζ.
Όπσο αλέθεξε εμάιινπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Οθησβξίνπ αθίρζε ζην
Υαξηνχκ αληηπξνζσπεία ηνπ ΓΝΣ, κε ζθνπφ λα δηεμάγεη ζπδεηήζεηο κε ηε λέα θπβέξλεζε
επί ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο.
WB: «καθξύο ν δξόκνο γηα ειάθξπλζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο ηνπ νπδάλ»
χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο δηεπζχληξηαο ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο γηα ην νπδάλ, θαο Turk, πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην νηθνλνκηθνχ / επελδπηηθνχ
ζπλεδξίνπ πνπ έιαβε ρψξα ζην Υαξηνχκ ζηηο 3/10 παξνπζία ηνπ Π/Θ θ. Hamdok θαη
πςειψλ αμησκαηνχρσλ ηεο ζνπδαληθήο θπβέξλεζεο, «πξνηνχ θαηαζηεί επηιέμηκε γηα έληαμε
ζε πξφγξακκα ειάθξπλζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο, ε ρψξα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
έρεη εθπιεξψζεη νξηζκέλα θξηηήξηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ ηεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επίιπζεο, θαζψο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
θηψρεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο
νηθνλνκίαο ηεο». Καηά ηελ θα Turk, «πξνηνχ παξάζρνπλ ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο θαη
πξφζβαζε ζε δηεζλείο πεγέο θεθαιαίσλ, νη δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα
πεηζζνχλ φηη ην νπδάλ δελ πξφθεηηαη λα ππεξρξεσζεί εθ λένπ θαη φηη ε ζνπδαληθή
νηθνλνκία επξίζθεηαη ζε πξνζδηνξηζκέλν κνλνπάηη βηψζηκσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη
ζηαδηαθήο απνπιεξσκήο παιαηφηεξσλ δηεζλψλ ηεο ππνρξεψζεσλ».
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