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Αναστασιάδης – Αλ Σίσι: Ισχυροποίηση 
συνεργασίας για Φ.Α.

Αμετάβλητο το οικονομικό 
κλίμα τον Σεπτέμβριο

Σ
την ενίσχυση του διαλόγου 
και της συνεργασίας μεταξύ 
Κύπρου και Αιγύπτου στον 
ενεργειακό τομέα συμφώνη-

σαν οι πρόεδροι των δύο χωρών 
Νίκος Αναστασιάδης και Αμπντελ 
Φατάχ Ελ Σίσι, σε συνάντηση που 
είχαν απόψε στο περιθώριο της 
Γ.Σ. των Ηνωμένων Εθνών. 
Η συνάντηση ξεκίνησε με ημίωρη 
καθυστέρηση, καθώς όλοι οι ηγέτες 
παρακολουθούσαν την ομιλία του 
Αμερικανού Προέδρου στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ. 
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκ-
πρόσωπο, Νίκο Χριστοδουλίδη, 
αποτελεί κοινή πεποίθηση των δύο 
Προέδρων ότι μέσα από την ακόμη 
πιο ισχυρή συνεργασία της Κύπρου 
και της Αιγύπτου στον τομέα της 
ενέργειας και μέσα από συνέργειες, 

θα μπορούν να υπάρξουν οφέλη, 
τόσο για την περιοχή, όσο και τα 
δύο κράτη. 
Στην διάρκεια της συνάντησης ο 
κος Σισι εξέφρασε ικανοποίηση για 
την πρωτοβουλία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας να προσκληθούν 
ξεχωριστά στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός 
και ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, κα-
θώς επίσης και για την επίσκεψη 
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Τουσκ στην Αίγυ-
πτο. 
Υπενθυμίζεται πως στη διάρκεια 
της παρουσίας του στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης μίλησε επανειλημμένα σε 
δεξαμενές σκέψεις και σε αμερι-
κανο-εβραϊκές οργανώσεις για την 
ανάγκη να στηριχθεί η μετριοπα-

θής Κυβέρνηση Σίσι. 
Από πλευράς του ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ενημέρωσε για το ταξίδι 
που προγραμματίζει στην Ιορδανία 
και στην Παλαιστίνη και ενδεχο-
μένως και σε κάποιες άλλες χώρες 
της περιοχής. 

Στην Αθήνα η πρώτη τριμερής 
Σε σχέση με τις τριμερείς συναντή-
σεις, αποφασίστηκε η τριμερής συ-
νάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρα-
τών, της Ελλάδας, της Κύπρου και 
της Αιγύπτου, θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα. 
Η ημερομηνία ενδεχομένως να 
ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που θα έχουν την 
Πέμπτη στη Νεα Υόρκη οι τρεις 
υπουργοί Εξωτερικών.

Τον Σεπτέμβριο 2015 το οικονομικό 
κλίμα δεν παρουσίασε μεταβολή από 
το επίπεδο των 106,9 μονάδων που 
κατέγραψε ο Δείκτης Οικονομικής Συ-
γκυρίας (ΔΟΣ) τον Αύγουστο, σύμφω-
να με ανακοίνωση του Κέντρου Οικο-
νομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Τον Αύγουστο το οικονομικό 
κλίμα είχε παρουσιάσει βελτίωση, με το 
Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) 
να αυξάνεται κατά 6,6 μονάδες σε σύ-
γκριση με τον Ιούλιο 2015 Όπως ανα-
φέρεται, παρά τη γενική βελτίωση του 
κλίματος σε τομείς και καταναλωτές, με 
εξαίρεση οριακή υποχώρηση στις υπη-
ρεσίες, ο ΔΟΣ τον Σεπτέμβριο παρέ-
μεινε αμετάβλητος λόγω ταυτόχρονων 
θετικών και αρνητικών μεταβολών στις 
συνιστώσες του. Αναλυτικότερα, η στα-
σιμότητα του ΔΟΣ οφείλεται, από τη 
μια, στη χειροτέρευση των προσδοκι-
ών στις υπηρεσίες (ζήτηση το επόμενο 
τρίμηνο) και της τρέχουσας κατάστα-
σης στη μεταποίηση, καθώς και στη 
μειωμένη πιθανότητα αποταμίευσης 
των νοικοκυριών, και από την άλλη, 
στην καλυτέρευση όλων των υπόλοι-
πων πτυχών που απαρτίζουν τον ΔΟΣ. 
Η βελτίωση του κλίματος στο λιανικό 
εμπόριο και στις κατασκευές σχετίζεται 
κυρίως με αυξημένες πωλήσεις το τε-
λευταίο τρίμηνο και με λιγότερο απαι-
σιόδοξες εκτιμήσεις για τις προοπτικές 
απασχόλησης αντίστοιχα.

Τα ενεργειακά, οι πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νί-
κου Αναστασιάδη για το Μεσανατολικό, καθώς και η προετοιμασία της 
προσεχούς τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο αρχηγών κρατών που θα 
γίνει στην Αθήνα, ήταν τα θέματα που συζήτησαν στην κατ ιδίαν συνά-
ντησή τους οι Πρόεδροι της Κύπρου και της Αιγύπτου, Νίκος Αναστα-
σιάδης και Αμπντελ Φατάχ Ελ Σίσι.
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