Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-8/1/2019)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Βαζηθνί ζηφρνη αηγππηηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2019/20
χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ζηνρεχεη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο 6,5%,
ελψ πξνβιέπεη ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ
7% ηνπ ΑΔΠ (EGP427,8 δηζ.), έλαληη πνζνζηνχ 8,4% ηνπ ΑΔΠ πνπ απνηειεί ηνλ
θπβεξλεηηθφ ζηφρν γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, θαζψο θαη ηελ επαλάιεςε ηεο
επίηεπμεο πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ. Σν ζρέδην
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ ΑΔΠ
πξφθεηηαη λα αλέιζεη ζε EGP6,21 ηξηζ. (πεξίπνπ $347,5 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο
ηζνηηκίεο). Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα κεηψζεη ην
ζπλνιηθφ ρξένο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ απφ
ην επίπεδν ηνπ 108% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, ζε πεξίπνπ 98% ην 2018, κε πξννπηηθή απηφ λα
πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε 79,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2022. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε
ζηνρεχεη εμάιινπ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο, πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ
επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα, κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 10,9%, κείσζε ηνπ κέζνπ
επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ ζην 11,9%, αχμεζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,
αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.
ε EGP80 δηζ. νη ζπλνιηθέο δεκφζηεο επελδχζεηο ην 1ν ηξίκελν έηνπο 2018/19
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ην ζπλνιηθφ χςνο
ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018/19 (Ηνχι.-επη. 2018) αλήιζε ζε EGP80 δηζ. (πεξίπνπ $4,48 δηζ. κε βάζε
ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), εθ ησλ νπνίσλ θνλδχιηα χςνπο EGP27,4 δηζ. απνηέιεζαλ
επελδχζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ θαηεπζχλζεθαλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπο ζε έξγα ππνδνκψλ. Καηά ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ην 18% ησλ ζπλνιηθψλ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ δηνρεηεχζεθε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα δεκηνπξγίαο
θνηλσθειψλ ππνδνκψλ, ην 13% ζε έξγα ηνπ θιάδνπ κεηαθνξψλ, ην 11% ζε έξγα θιάδνπ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ην 7% θαηεπζχλζεθε ζηνπο θιάδνπο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο.
Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ην πεληάκελν 2018/19
χκθσλα κε ζηνηρεία κεληαίαο έθζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα κεηψζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ πεληάκελνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηνπι.-Ννε.2018), αληηζηνηρψληαο ζε 3,1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνχ
3,7% θαηά ην αληίζηνηρν πεληάκελν ηνπ έηνπο 2017/18. ε απφιπηνπο φξνπο, ηα θξαηηθά
έζνδα ζηε δηάξθεηα ηνπ πεληάκελνπ 2018/19 αλήιζαλ ζε EGP321,07 δηζ. (έλαληη
EGP252,6 δηζ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017/18), ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο αλήιζαλ ζε
EGP484 δηζ. Σα θνξνινγηθά έζνδα ζηε δηάξθεηα ηνπ πεληάκελνπ 2018/19 εκθαλίζηεθαλ
εμάιινπ απμεκέλα θαηά EGP47 δηζ. (ή θαηά 23%) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ
2017/18, αλεξρφκελα ζε EGP250,9 δηζ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην
χςνο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017/18 αλήιζε ζε EGP805,7 δηζ., ελψ ην
χςνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε EGP1,229 ηξηζ. Σν ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
αλήιζε θαηά ην ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ έηνο ζε EGP432 δηζ.
Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $42,55 δηζ. ην Γεθέκβξην 2018
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζην ηέινο
Γεθεκβξίνπ 2018 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ, γηα πξψηε θνξά απφ ην
Ννέκβξην 2016, νπφηε απειεπζεξψζεθε ην θαζεζηψο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο
ιίξαο, εκθαλίζηεθαλ κεησκέλα θαηά $1,96 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $42,55 δηζ., έλαληη
$44,51 δηζ. ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, $44,5 δηζ. ζην ηέινο Οθησβξίνπ, $44,46 δηζ. ζην
ηέινο επηεκβξίνπ θαη $44,42 δηζ. ζην ηέινο Απγνχζηνπ, αληίζηνηρα. Ζ ειαθξά πηψζε
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ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Αηγχπηνπ απνδίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ζηηο πιεξσκέο ηφθσλ ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο πξνο μέλνπο επελδπηέο ζε
αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα.
εκεηψλεηαη πάλησο φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ είραλ θαηαγξάςεη
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ
ηνπ 2011, ρξνληθφ ζεκείν δειαδή πξηλ απφ ηελ απαξρή αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ
ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Αίγππηνο ζα ιάβεη ηελ 5ε δφζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ΓΝΣ ηνλ
Ιαλνπάξην
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, επηθαινχκελνο πεγέο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ε εθηακίεπζε ηεο επφκελεο, πέκπηεο δφζεο ηεο ηξηεηνχο
δηάξθεηαο εθηεηακέλεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ (ΓΝΣ) πξνο ηελ Αίγππην, χςνπο $2 δηζ., πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο
ηνπ Ηαλνπαξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε δφζε αλακελφηαλ λα εθηακηεπζεί απφ ην Σακείν ην
Γεθέκβξην 2018, ε δε θαζπζηέξεζή ηεο ππξνδφηεζε εγρψξηεο θεκνινγίεο πεξί
απαηηήζεσλ ηνπ ΓΝΣ γηα επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απειεπζέξσζεο ησλ ηηκψλ ησλ
θαπζίκσλ δηα ηεο παξάιιειεο θαηάξγεζεο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ.
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε εγθαζηδξχεη κεραληζκφ απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ηηκψλ
θαπζίκσλ
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, εηδηθή θπβεξλεηηθή
επηηξνπή αζρνιείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα επηζηακέλα κε ηελ εγθαζίδξπζε κεραληζκνχ
απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ εζσηεξηθή
αγνξά, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ –αθξηβφηεξε θαη αληηπξνζσπεχνπζα κηθξφ κεξίδην
ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ- βελδίλε 95 νθηαλίσλ ζε πξψηε θάζε, ε
νπνία θαη ζα παχζεη ζην εμήο λα επηδνηείηαη. θνπφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο
απνηειεί –θαζ’ ππφδεημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ- ε δεκηνπξγία ηέηνηνπ
κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίδεη ηηο εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ κε βάζε ηηο
δηεζλείο ηηκέο, ηηο ηζρχνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε. Ο ελ
ιφγσ κεραληζκφο αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηνλ πξνζερή Απξίιην θαη ζα αθνξά
ζε πξψηε θάζε ηε βελδίλε 95 νθηαλίσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά ζα θαιχςεη θαη ηηο
ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαπζίκσλ, θαηαξγψληαο παξάιιεια ηηο ηζρχνπζεο θξαηηθέο
επηδνηήζεηο. χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη εγρψξηεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ
πξφθεηηαη λα αλαζεσξνχληαη απφ ηελ σο άλσ επηηξνπή θαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά
+/-10% αλά ηξίκελν. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ θπβεξλεηηθή επηηξνπή, απνηεινχκελε
απφ ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ Πεηξειαίνπ θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηεο θξαηηθήο
εηαηξείαο πεηξειαίνπ (EGPC), ζπζηάζεθε δηα πξφζθαηεο πξσζππνπξγηθήο απφθαζεο
(ππ’ αξηζ. 2764/2018), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ζηηο 7/1.
Αλακέλεηαη ε πξψηε ζπλεδξίαζε επηηξνπήο πξνζδηνξηζκνχ ηεο παξανηθνλνκίαο
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, εληφο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ αλακέλεηαη
λα ζπλεδξηάζεη γηα πξψηε θνξά ε θπβεξλεηηθή επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί πξφζθαηα κε
ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο παξανηθνλνκίαο ηεο Αηγχπηνπ. ηελ
ελ ιφγσ επηηξνπή πεξηιακβάλνληαη πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο
ππεξεζίαο (CAPMAS), ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηεο θξαηηθήο
Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή ζπζηάζεθε ζην ηέινο ηνπ 2018, θαη
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο λα πείζεη ηνπο
δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ παξανηθνλνκία ζηνπο ππνινγηζκνχο
ηνπο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ.
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Οη μέλεο επελδχζεηο ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα κεησκέλεο ζε $10,82 δηζ. ην
Ννέκβξην 2018
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είλαη
επελδπκέλα ζε έληνθα γξακκάηηα ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ θαηέγξαςαλ πηψζε –γηα
φγδνν ζπλερφκελν κήλα- θαηά $888 εθαη. ην Ννέκβξην 2018, αλεξρφκελα ζην ηέινο ηνπ
κήλα ζε $10,82 δηζ., έλαληη $11,71 δηζ. ηνλ Οθηψβξην. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην
ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεθαιαίσλ μέλσλ επελδπηψλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηα
αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα απφ ηνλ παξειζφληα Απξίιην, αλέξρεηαη ζε $10,69 δηζ.
Δθθίλεζε θπβεξλεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα δηαζθάιηζε «αμηνπξεπνχο επηπέδνπ
δηαβίσζεο»
ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ιαλζάξηζε λέα θπβεξλεηηθή
πξσηνβνπιία γηα ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα ηηο θησρφηεξεο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ππφ ηνλ ηίηιν “A Decent Life”. Ο Αηγχπηηνο
Πξφεδξνο θάιεζε ηφζν ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, φζν θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο εγρψξηαο
«θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε θαη
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ projects γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ
θησρφηεξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε
ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην αξκφδην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη
ήδε εθπνλήζεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ θησρφηεξσλ ρσξηψλ ηεο Αηγχπηνπ (κε πνζνζηά
θηψρεηαο πνπ αλέξρνληαη θαη’ ειάρηζην ζε 70% ηνπ πιεζπζκνχ), ζηα νπνία ζα δνζεί
πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο.
Κπβεξλεηηθή έξεπλα: ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζηελ Άλσ Αίγππην έρεη κεησζεί
χκθσλα κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο επηπέδνπ εηζνδήκαηνο
πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηδησηηθφ θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ην
πνζνζηφ θηψρεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ
νιηγφηεξν αλαπηπγκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο, έρεη κεησζεί θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο –
ήηνη θαηά πεξίπνπ 18%- ζην δηάζηεκα ηεο ηξηεηίαο 2015-2018, πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην
57% ζην 47%. Αλ θαη, φπσο ζεκεηψλεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο είλαη πξνθαηαξθηηθά, ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο αζάθεηεο ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ
αθξηβή νξηζκφ ηεο θηψρεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φζν θαη ηα ιεπηνκεξή επξήκαηα ηεο
έξεπλαο, ε εκθάληζε κίαο ελδεηθηηθήο ηάζεο πεξηνξηζκνχ ηεο θηψρεηαο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ είλαη ελζαξξπληηθή γηα ηελ έθβαζε ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο
θηψρεηαο» ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, πνπ έρεη θεξχμεη θαη πξνζπαζεί εδψ θαη κεξηθά
ρξφληα λα θεξδίζεη ε θπβέξλεζε Al Sisi.
Υξεκαηνδνηήζεηο EGP5,3 δηζ. απφ ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην έηνο 2018
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο αηγππηηαθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA), ε Τπεξεζία έρεη δηνρεηεχζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018
θνλδχιηα χςνπο EGP5,3 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 247 ρηι. επελδπηηθψλ projects
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 395 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο. Καηά ηελ
έθζεζε ηεο MSMEDA, ην 50% ησλ σο άλσ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ 2018 θαηεπζχλζεθε
ζηελ Άλσ Αίγππην, ην 33% ζε πεξηνρέο ηεο Κάησ Αηγχπηνπ, ην 12% ζε αζηηθέο πεξηνρέο
θαη ην 5% ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ην 58% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
ηνπ έηνπο 2018 θαηεπζχλζεθε ζε ηδησηηθά επελδπηηθά projects ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ, ην
16% ζε projects δηαθφξσλ θιάδσλ ππεξεζηψλ, επίζεο 16% ζε projects ηνπ θιάδνπ
θηελνηξνθίαο, ην 8% ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη ην 2% ζε δηάθνξνπο ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο.
Μειεηψκελεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξίνπ, βαζηζκέλα ζε ζρεηηθέο
πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο πξνγξακκαηηζκνχ θαη
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ θ. Omar, ε θπβέξλεζε πξνσζεί
ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο επηδηψθεηαη λα θαζηεξψζνπλ
εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 10% επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο πνπ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ
εηζεγκέλσλ –ζπληειεζηήο 10%- θαη κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ –ζπληειεζηήο 22,5%.
Θπκίδνπκε φηη ε θνξνιφγεζε ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην
βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή απφ ην Μάην 2015, έσο ην έηνο 2020.
ηηο επηδησθφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ επελδχζεηο ζε
έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη ηελ αχμεζε
ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζήο ηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα ηξαπεδηθά
έζνδα απφ επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
ε EGP1,68 ηξηζ. ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ ηνλ Οθηψβξην 2018
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE),
ν φγθνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρνξήγεζαλ νη εγρψξηεο ηξάπεδεο απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ
Οθησβξίνπ 2018 θαηά EGP25,3 δηζ., αλεξρφκελνο ζε EGP1,683 ηξηζ., έλαληη EGP1,657
ηξηζ. ην επηέκβξην. Οη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ ζην δεκφζην ηνκέα
αλήιζαλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ ζε EGP469,8 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ EGP212,7 δηζ. ζε
εγρψξην λφκηζκα θαη EGP257 δηζ. ζε ζπλάιιαγκα. Αληίζηνηρα, νη ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο
πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλήιζαλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2018 ζε EGP1,213 ηξηζ., εθ ησλ
νπνίσλ EGP896,6 δηζ. ζε εγρψξην λφκηζκα θαη EGP316,6 δηζ. ζε ζπλάιιαγκα. Καηά ηε
CBE, ν ηδησηηθφο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο απνξξφθεζε πεξίπνπ ην 61% ησλ ζπλνιηθψλ
ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ηε βηνκεραλία λα απνξξνθά ην
34,1% ησλ ελ ιφγσ πηζηψζεσλ, ηνλ θιάδν ππεξεζηψλ λα απνξξνθά ην 28,5% απηψλ, ηνλ
θιάδν εκπνξίνπ λα απνξξνθά ην 10,6%, ηε γεσξγία λα απνξξνθά ην 1,3% θαη ηα
λνηθνθπξηά ην 25,5% ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Πηψζε 13,2% θαηέγξαςε ην 2018 ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Αηγχπηνπ
Ο θεληξηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX30) θαηέγξαςε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2018 ζπλνιηθή πησηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,2%, πέθηνληαο
ζπγθεθξηκέλα απφ ην επίπεδν ησλ 15.024 κνλάδσλ (ζηηο 2/2/2018) ζε εθείλν ησλ 13.036
κνλάδσλ (ζηηο 31/12/2018). Ζ σο άλσ ζεκαληηθή πηψζε ηνπ δείθηε EGX30 απνδίδεηαη
απφ ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν θπξίσο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ζηε
δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο έηνπο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη νδήγεζε πνιινχο δηεζλείο
επελδπηέο λα απνζχξνπλ θεθάιαηα πνπ είραλ ηνπνζεηεκέλα ζηηο ρξεκαηαγνξέο απηψλ.
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, νη αγνξέο ηίηισλ ζην Υξεκαηηζηήξην
Αηγχπηνπ απφ μέλνπο επελδπηέο κεηψζεθαλ ην 2018 ζην επίπεδν ησλ EGP5,73 δηζ.,
έλαληη EGP9,55 δηζ. έλα ρξφλν λσξίηεξα.
Καηά 14,04% απμήζεθε ην Ννέκβξην 2018 ε εγρψξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2)
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 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 Ννεκβξίνπ 2018 θαηά 14,04% ζε εηήζηα βάζε, ζε ειαθξψο
ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηψβξην 2018, νπφηε είρε
θαηαγξάςεη αχμεζε θαηά 16,3% θαη 15,4%, αληίζηνηρα.
Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ
χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 6/1 ε Κεληξηθή Σξάπεδα
Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε ζηηο αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη νλνκαζηηθήο
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αμίαο $750 εθαη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε CBE δέρζεθε 30 πξνζθνξέο απφ δηεζλή θαη
εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλνιηθνχ χςνπο $934,1 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ
έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $854,1 εθαη. Σν επηηφθην πνπ
επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηεο 6εο Ηαλνπαξίνπ θπκάλζεθε
κεηαμχ 3,78% θαη 3,80%, έλαληη επηηνθίνπ 3,73-3,75% πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ
έθδνζε εληφθσλ γξακκαηίσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ην Γεθέκβξην 2018.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Απφθαζε εκπνξηθήο δηαηηεζίαο ππνρξεψλεη ηε Vodafone Egypt λα θαηαβάιεη
απνδεκίσζε ζηελ Etisalat Misr
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ φηη κε βάζε πνιχ
πξφζθαηε απφθαζε δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο ππεξεζηψλ
θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο ρψξαο, Vodafone Egypt (ζηελ νπνία κεηέρεη κε κεξίδην 45% ν
θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο Telecom Egypt – “We”), ππνρξεψλεηαη λα
θαηαβάιεη ζηνλ ηξίην κεγαιχηεξν πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο, Etisalat Misr,
απνδεκίσζε χςνπο EGP700 εθαη., έλαληη παιαηφηεξσλ νθεηιψλ απφ ηέιε δηαζχλδεζεο.
Όπσο ζεκείσζαλ ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Vodafone Egypt είρε πξνζθχγεη ζε
δηαηηεζία γηα ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε, ην έηνο 2016.
Τηνζέηεζε λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο & ηηο εηαηξείεο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζηελ Αίγππην
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξίνπ, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή
Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 742/2018,
εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη θαζηζηνχλ απζηεξφηεξν ην πιαίζην ειέγρνπ ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο μέλσλ εηαηξεηψλ ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ην
λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηελ ηαθηηθή ππνβνιή απφ πιεπξάο ησλ ελ ιφγσ
γξαθείσλ πξνο ηνλ GAFI ιεπηνκεξψλ θαηαιφγσλ απαζρνινπκέλσλ, ιεπηνκεξνχο
θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη αθξηβνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ
ηνπο, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβαίλεη ζε αλαλέσζε ησλ αδεηψλ ηνπο, εθ’ φζνλ
πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ην λέν θαλνληζηηθφ
πιαίζην ζέηεη εμάιινπ πξνζεζκία ηξηψλ εηψλ ζηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Αίγππην κέζσ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο, πξνθεηκέλνπ είηε λα ζπζηήζνπλ ζπγαηξηθή, ή
λα αλνίμνπλ ππνθαηάζηεκα.
Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ην
Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ.
256/2018 θαηέζηεζε ραιαξφηεξν ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία
απηψλ, επηδηψθνληαο λα ελζαξξχλεη ηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα λα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην κέζσ ηεο ζχζηαζεο ηέηνηνπ ηχπνπ εηαηξεηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην
θαηαξγεί ηελ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο λα
δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα αλψηαην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο αηγππηηαθήο ππεθνφηεηαο,
γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε θαηά ην παξειζφλ ζεκαληηθά δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα ζε
μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Πξνεηνηκαζίεο γηα εθθίλεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ
Kitchener
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο (Holding Company for Water & Wastewater – HCWW) εηνηκάδεηαη λα
πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο πινπνίεζεο ηνπ
κεγάινπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ αξδεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener, ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ αλαπηπμηαθά θνλδχιηα ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο
HCWW, θ. Raslan, νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πξφθεηηαη λα ζηαινχλ πξνθαηαβνιηθά ζηνπο
ρξεκαηνδφηεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ απφ απηνχο πξνηνχ πξνθεξπρζεί ν
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δηαγσληζκφο. εκεηψλεηαη φηη ην κεγάιν έξγν απνθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ Kitchener
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κε θνλδχιηα €214
εθαη., απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε θνλδχιηα
€148,3 εθαη. θαη απφ ην Δπελδπηηθφ Καηαπηζηεπκαηηθφ Σακείν Γεηηνλίαο (NIF) κε
επηρνξήγεζε χςνπο €46 εθαη. Σν έξγν απνθαηάζηαζεο ηνπ αξδεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener
πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη θαηεξγαζία ησλ πγξψλ ιπκάησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαη ηελ, ζε ηειηθφ ζηάδην, απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ
αγσγνχ. ηφρν ηνπ έξγνπ απνηειεί ν θαζαξηζκφο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ αγσγνχ
Kitchener, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ
πγείαο θαη δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ζηηο αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο Gharbiya, Dakahlia θαη
Kafr El Sheikh, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πγξψλ ιπκάησλ ηνπ αγσγνχ πξνθεηκέλνπ λα
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, θαηφπηλ θαηεξγαζίαο ηνπο, γηα αξδεπηηθέο θαη γεσξγηθέο ελ
γέλεη ρξήζεηο.
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Αίγππηνο, Σπλεζία θαη ΗΑΔ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ πνπ πξνσζνχλ ηηο ΑΠΔ
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Αίγππηνο, ε Σπλεζία θαη ηα
ΖΑΔ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, απφ ηελ
άπνςε ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά ην έηνο 2018.
Καηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη ηξεηο σο άλσ ρψξεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή
πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επηαεηίαο, θπξίσο εληζρχνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ
θαη παξέρνληαο θίλεηξα πνπ επλννχλ ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ελ ιφγσ
θιάδν. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηα ΖΑΔ αλαδείρζεθαλ
κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ παγθνζκίσο απφ ηελ άπνςε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ελψ ε Αίγππηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ 36
θνξπθαίσλ ρσξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ηελ άπνςε ηεο βειηίσζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ. Ζ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ππνγξάκκηζε επίζεο ηε
ζεκαληηθή πξφνδν ηεο Ηνξδαλίαο θαηά ηελ επηαεηία 2010-2017 φζνλ αθνξά ηελ
αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
Σηκή $3,1 αλά BTU πιεξψλεη ε EGPC γηα ην θπζηθφ αέξην ησλ θνηηαζκάησλ
βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο & Γπηηθνχ Γέιηα
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο, ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC)
θαηαβάιιεη αληίηηκν πεξίπνπ $3,1 αλά εθαηνκκχξην βξεηαληθψλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ
(BTU) γηα ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα
βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα, ηα νπνία αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ν
βξεηαληθφο πνιπεζληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο British Petroleum (BP). χκθσλα κε
θιαδηθέο πεγέο, ε κείσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ έρεη επηθέξεη κείσζε ηνπ
κεξηδίνπ ηνπ νκίινπ BP επί ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα σο άλσ θνηηάζκαηα, πξνο
φθεινο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ
παξάγεηαη απφ ηα θνηηάζκαηα βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εηδηθφ αιγφξηζκν πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ
πεηξειαίνπ, κε ην ειάρηζην χςνο ηεο ζηα $3,1 αλά εθαηνκκχξην BTUs θαη ην κέγηζην
ζηα $4 αλά εθαηνκκχξην BTUs. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο
BP πξνβιέπεη ηελ εμ νινθιήξνπ δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα σο
άλσ θνηηάζκαηα ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ, θαηφπηλ
ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, εθ’ φζνλ ππάξμεη πιεφλαζκα πνπ δελ
έρεη απνξξνθεζεί εγρσξίσο.
Δθθίλεζε παξαγσγήο απφ ηα θνηηάζκαηα Γθίδα θαη Fayoum βνξείσο ηεο
Αιεμάλδξεηαο
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ε παξαγσγή θπζηθνχ
αεξίνπ απφ ηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ησλ ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ βνξείσο ηεο
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Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα έρεη μεθηλήζεη πνιχ πξφζθαηα, επξηζθφκελε ζην
επίπεδν ησλ 400 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο απφ ηα θνηηάζκαηα Γθίδα θαη Fayoum, επίπεδν ην
νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ζηα 700 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο. Οη ίδηεο πεγέο
αλέθεξαλ φηη ην θνίηαζκα Raven ηνπ Γπηηθνχ Γέιηα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη λα παξάγεη
αέξην αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, πξνο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο, κε αξρηθφ
επίπεδν εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηα 450 εθαη. θ.π. Όπσο ζεκείσζε ν αηγππηηαθφο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε νινθιήξσζε φισλ ησλ θάζεσλ αλάπηπμεο ησλ αλσηέξσ
θνηηαζκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ φκηιν BP ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ φκηιν
DEA, κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ $10 δηζ., ζα θέξεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπο ζην
επίπεδν ησλ 1,6 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. Θπκίδνπκε φηη ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ
πξψηε θάζε αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ θνηηαζκάησλ μεθίλεζε ην Μάξηην 2017, απφ ηα
θνηηάζκαηα Taurus θαη Libra, ζην επίπεδν ησλ 700 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο (ζηνηρεία
Μαΐνπ 2017).
Σα θνηηάζκαηα βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη Γπηηθνχ Γέιηα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε
πεξίπνπ 65 ρικ. βνξείσο ησλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ ηεο Αηγχπηνπ (πεξηνρέο Idku θαη
Rashid), θαη πεξηιακβάλνπλ απνζέκαηα πεξίπνπ 5 ηξηζ. θ.π. θπζηθνχ αεξίνπ.
Σν Μάξηην νινθιεξψλνληαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ ζε ζπλεξγαζία
κε ηε Saudi Aramco
Όπσο δήισζε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, ηνλ
πξνζερή Μάξηην πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ
απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ καδνχη θαη ληίδει ζηελ πεξηνρή Sidi Kerir, κε ηε ζπλεξγαζία
ηνπ κεγάινπ ζανπδαξαβηθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Saudi Aramco. Όπσο ζεκείσζε ν
εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ ε Αίγππηνο πξφθεηηαη
λα απνζεθεχζεη αξγφ πεηξέιαην πνπ αλήθεη ζε μέλν πεηξειατθφ φκηιν, θαη φρη ζε έλαλ
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εγρψξηνπο θξαηηθνχο νκίινπο.
Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή αλάδεημεο Αηγχπηνπ σο ελεξγεηαθνχ θφκβνπ ζηελ Αλαηνιηθή
Μεζφγεην
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ,
εηδηθή θπβεξλεηηθή επηηξνπή εθπφλεζε πξφζθαηα ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πνπ έρεη ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε θχξην δηεζλή
ελεξγεηαθφ θφκβν ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή
πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ, ηε κειέηε θαη αλάιπζε αλάινγσλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ άιινπο δηεζλείο «παίθηεο» ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ηελ εθπφλεζε
επηκέξνπο αλαιχζεσλ θφζηνπο-νθέινπο, θαζψο θαη ηε ζχιιεςε θαη επεμεξγαζία
ζπγθεθξηκέλσλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δξάζεσο πξνο
πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο,
κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ ζηαζκψλ
αλεθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην ζηνπο αηγππηηαθνχο ιηκέλεο, θάηη πνπ ζα απνηειεί
θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
Όπσο ζεκείσζε ν θιαδηθφο Σχπνο, ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο
γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε δηεζλή ελεξγεηαθφ θφκβν έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο
πξνεγνχκελεο –ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην- εμαγγειίαο απφ ηελ θπβέξλεζε Al Sisi πεξί
επηθείκελεο πηνζέηεζεο λένπ κνληέινπ «ζπκθσληψλ δηακνηξαζκνχ ηεο παξαγσγήο»
(“production sharing contracts”) κε ηνπο δηεζλείο πεηξειατθνχο νκίινπο, ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη θηιηθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεγαιχηεξα
κεξίδηα επί ηεο παξαγσγήο θαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία λα εθρσξνχλ ηα κεξίδηά ηνπο ζε
ηξίηνπο.
ΔΜΠΟΡΙΟ
Αχμεζε εηζαγσγψλ ςαξηψλ θαηά 13,7% ην 11κελν 2018
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ Δηζαγσγψλ &
Δμαγσγψλ (GOEIC), ζηε δηάξθεηα ηνπ ελδεθάκελνπ 2018, νη εηζαγσγέο ςαξηψλ
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απμήζεθαλ θαηά 13,7% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε 313,4 ρηι. ηφλνπο, έλαληη 275,5
ρηι. ηφλσλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017. Καηά ηνλ GOEIC, ε ζεκεησζείζα αχμεζε
ησλ εηζαγσγψλ ςαξηψλ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε εγρψξηα δήηεζε, θαζψο θαη ζηηο
απμεκέλεο ηηκέο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.
Απμεκέλεο θαηά 10% νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ην 11κελν 208
χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ &
Βηνκεραλίαο, νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ελδεθάκελνπ 2018 (Ηαλ.-Ννε.)
εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 10% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε $22,6 δηζ., έλαληη
$20,4 δηζ. ην ελδεθάκελν ηνπ 2017. χκθσλα δε κε ηνλ Τπνπξγφ, θ. Nassar, ην
εθηηκψκελν χςνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 2018
αλέξρεηαη ζε $25 δηζ. Δπηπιένλ, φπσο αλαθνίλσζε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο,
νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαηά 4,5% ζε
πνζφηεηεο, θζάλνληαο ηνπο 4,9 εθαη. ηφλνπο, έλαληη 4,74 εθαη. ηφλσλ ην έηνο 2017.
Απμεκέλεο νη εγρψξηεο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ηνλ Οθηψβξην, γηα 9ν ζπλερή κήλα
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ εγρψξηνπ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive
Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο ηνλ Οθηψβξην 2018 θαηά 55% ζε εηήζηα βάζε, γηα έλαην
ζπλερφκελν κήλα, αλεξρφκελεο ζε 14.640 νρήκαηα. Δπηπιένλ, νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ
θαη ινηπψλ απηνθηλήησλ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλεο θαηά 48,6% θαη 52,1% ζε εηήζηα
βάζε, αληίζηνηρα. Οη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ παξνπζίαζαλ εμάιινπ
άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 39% ζε εηήζηα βάζε θαηά ην ελδεθάκελν 2018, αλεξρφκελεο ζε
123,5 ρηι. κνλάδεο, έλαληη 88,5 ρηι. κνλάδσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ σο άλσ ζπλδέζκνπ, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ κάξθαο
Chevrolet θαηείραλ κεξίδην 21,4% ηεο εγρψξηαο αγνξάο ην ελδεθάκελν 2018,
αθνινπζνχκελεο απφ εθείλεο ηεο κάξθαο Hyundai (κεξίδην 17,6%), Nissan (κεξίδην
14,3%), Renault (8,4%) θαη Toyota (7,1%).
Γηαηήξεζε ηεο «δηηηήο» ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο ηνλ Ιαλνπάξην 2019
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην θαζεζηψο ηεο «δηηηήο»
ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, ην νπνίν θαζηεξψζεθε ηνλ
παξειζφληα Γεθέκβξην, κε δηαηήξεζε ηεο κεησκέλεο ηζνηηκίαο ησλ 16 ιηξψλ αλά
δνιιάξην γηα ηηο εηζαγσγέο βαζηθψλ αγαζψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θπκαηλφκελεο ηζνηηκίαο
φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ, ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα νιφθιεξε ηε
δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη ε θπκαηλφκελε ηζνηηκία γηα ηηο
εηζαγσγέο κε βαζηθψλ αγαζψλ νξίδεηαη ζηηο 17,9739 ιίξεο αλά δνιιάξην, θαηά κέζν
φξν, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2019.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Κπβεξλεηηθφο ζηφρνο ε επίηεπμε ξπζκνχ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο 10,7% ην 2022
ε πξφζθαην νηθνλνκηθφ ζπλέδξην κε ηίηιν “Industrialization, the Road to the Future”
πνπ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly αλέθεξε φηη βαζηθφ
θπβεξλεηηθφ ζηφρν απνηειεί ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο
βηνκεραλίαο, κε ζθνπφ ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ λα
θζάζεη ην 10,7% ην έηνο 2022, έλαληη ξπζκνχ 6,3% ην 2018. Καηά ην Αηγχπηην Π/Θ, απφ
ην έηνο 2016 έρνπλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ρψξα 3.114 εξγνζηάζηα, ζπλνιηθνχ
επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP73,7 δηζ., ηα νπνία απαζρνινχλ ζήκεξα πεξίπνπ 102.000
εξγαδφκελνπο. Ο θ. Madbouly αλέθεξε επίζεο φηη απφ ην έηνο 2016 ην αηγππηηαθφ θξάηνο
έρεη δηαζέζεη 30 εθαη. ηεηξ. κέηξα βηνκεραληθψλ γαηψλ πξνο αλάπηπμε αλά ηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, ελψ ζεκείσζε φηη ν νινθιεξσκέλνο ειεθηξνληθφο ράξηεο
βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ πνπ εγθαηληάζηεθε ζην ηέινο ηνπ 2017 παξνπζηάδεη ζήκεξα
πεξί ηηο 4.900 επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ζε νιφθιεξε ηελ
Αίγππην. Καηά ηνλ Αηγχπηην Π/Θ, ζηα άκεζα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο βξίζθεηαη ε
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επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειεπζέξσλ δσλψλ, ε ζχζηαζε 12 λέσλ ειεχζεξσλ θαη
επελδπηηθψλ δσλψλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 13 λέσλ νινθιεξσκέλσλ βηνκεραληθψλ
ζπγθξνηεκάησλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο Αξρήο Βηνκεραληθήο
Αλάπηπμεο (IDA), πξνγξακκαηίδεηαη ε ηαρεία πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ γηα ηε δηάζεζε
βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 15 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ζηηο πεξηνρέο Sadat City,
Borg El Arab θαη Άλσ Αηγχπηνπ.
Μεδεληθνί δαζκνί γηα εηζαγσγέο επξσπατθψλ νρεκάησλ, αλεζπρία ζηελ αηγππηηαθή
βηνκεραλία
Απφ 1/1/2019, ε Αίγππηνο πξνρψξεζε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε –κε βάζε ηε ζπκθσλία
ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.- απαινηθή ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο νρεκάησλ απφ ρψξεο ηεο
Δ.Δ. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ησλ αηγππηηαθψλ ηεισλείσλ, θ. Al-Sayed Negim, νη
επηπηψζεηο ηεο σο άλσ εθκεδέληζεο ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηα επξσπατθά
νρήκαηα δελ πξφθεηηαη λα θαηαζηνχλ ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζην κέζν Αηγχπηην θαηαλαισηή,
δεδνκέλνπ φηη ηα εηζαγφκελα νρήκαηα εμαθνινπζνχλ λα επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ θαη
άιια εγρψξηα ηέιε θαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 18,5%
ηεο ηηκήο ηνπο. Ο θ. Negim αλέθεξε κάιηζηα ζρεηηθά φηη ελδερνκέλσο ππάξμεη ειαθξά
αχμεζε, ηεο ηάμεσο ηνπ 4%, ζηηο ηηκέο ησλ νρεκάησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ Δ.Δ.
Πάλησο, ζχκθσλα κε αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο ηηο νπνίεο δεκνζίεπζε ν εγρψξηνο
νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αλακελφκελεο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ
απφ ηελ Δ.Δ. θζάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ 5% φζνλ αθνξά εθείλα θπιηλδξηζκνχ έσο 1600
θπβηθψλ, 20-25% γηα εθείλα θπιηλδξηζκνχ έσο 2000 θπβηθψλ.
Καηά ηνλ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο, ην βάξνο ηεο αηγππηηαθήο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πέθηεη ζηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, ζηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ εγρψξην θιάδν απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ζηελ
αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ωο θχξηεο κάξθεο επξσπατθψλ
απηνθηλήησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αίγππην, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο θαηαγξάθεη
ηηο BMW, Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Audi, Citroen, Volkswagen θαη Volvo.
χκθσλα κε απφςεηο εθπξνζψπσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη
ησλ ηξνθνδνηξηψλ απηήο βηνκεραληψλ (αληαιιαθηηθψλ, αμεζνπάξ θιπ.), ε απαινηθή ησλ
δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ εηζαγφκελσλ επξσπατθψλ νρεκάησλ εθηηκάηαη πσο ζα
έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο επί ησλ αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. Οη εθπξφζσπνη
ησλ σο άλσ αηγππηηαθψλ βηνκεραληψλ δεηνχλ απφ ην θξάηνο ηελ πηνζέηεζε πξφζζεησλ
κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηνπ
εμαγσγηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κέζσ ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα
ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηεο πξνζθνξάο βηνκεραληθψλ γαηψλ πιεζίνλ ιηκέλσλ, ηεο
δσξεάλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηε παξνρήο
δηεπθνιχλζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία
βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Γαλεηαθή ζπκθσλία χςνπο $1,2 δηζ. γηα ρξεκαηνδφηεζε ειεθηξηθήο γξακκήο
ειαθξνχ ζηδεξνδξφκνπ
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Τπνπξγφο
Μεηαθνξψλ θ. Arafat αλαθνίλσζε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Exim Bank
of China, γηα ηελ παξνρή ρακειφηνθεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $1,2 δηζ. κε
ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ γξακκήο ειαθξνχ ειεθηξηθνχ
πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηνπ Καΐξνπ Al
Salam θαη 10th of Ramadan City κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Όπσο ζεκείσζε ν θ.
Arafat, ε λέα γξακκή ζα πεξηιακβάλεη 11 ζηαζκνχο θαη ζα δηαηξέρεη απφζηαζε 67
ρηιηνκέηξσλ. Καηά ηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ, ε αξκφδηα Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ)
αλακέλεηαη λα ππνγξάςεη έσο ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ηε ελ ιφγσ ζπκθσλία. Ζ πξψηε θάζε
θαηαζθεπήο ηεο λέαο γξακκήο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019.
Όπσο δηεπθξίληζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Exim Bank of China έρεη απφ ην 2017
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ζπκθσλήζεη λα παξάζρεη ρξεκαηνδφηεζε νιφθιεξνπ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηεο σο
άλσ ειεθηξηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, αληί ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο γηα
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ κε θεθάιαηα $739 εθαη.
Με ηελ είδεζε πεξί νξηζηηθνπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ θηλεδηθή ηξάπεδα,
δηαςεχζηεθαλ –πξνο ην παξφλ- δεκνζηεχκαηα κεξίδαο ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ ζην ηέινο
Γεθεκβξίνπ, πνπ αλαθέξνληαλ ζε «αδηέμνδν» ησλ ζπλνκηιηψλ ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο κε ηελ Exim Bank of China γηα νξηζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δαλεηαθήο
ζπκθσλίαο.
χκβαζε αμίαο $134,5 εθαη. κε ηνλ θνξεαηηθφ φκηιν Hyundai Rotem γηα ηελ
πξνκήζεηα βαγνληψλ
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ππέγξαςε ζχκβαζε αμίαο
$134,5 εθαη. κε ηνλ θνξεαηηθφ φκηιν Hyundai Rotem, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα 48
θιηκαηηδφκελσλ βαγνληψλ πνπ ζα επαλδξψζνπλ ζπξκνχο ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ
κεηξφ Καΐξνπ, έσο ην έηνο 2021. Καηά ηνλ Σχπν, ε πξνκήζεηα ησλ βαγνληψλ ζα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD).
Ζ ζχκβαζε πξνβιέπεη επίζεο ηε ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ βαγνληψλ απφ ηε Hyundai
Rotem, έσο ην έηνο 2031. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε
θνξά πνπ ν σο άλσ κεγάινο θνξεαηηθφο φκηινο θεξδίδεη δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα
ηεο αξκφδηαο αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ) κε βαγφληα γηα ην κεηξφ
Καΐξνπ.
Η Dubai Ports πξνρσξά ζην έξγν επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα ηεο Ain Sokhna
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Ηαλνπαξίνπ, ηα νπνία επηθαινχληαη
αλψλπκεο θιαδηθέο πεγέο, ν εκηξαηηλφο φκηινο Dubai Ports (DP World), ν νπνίνο
δηαρεηξίδεηαη ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηελ πεξηνρή ηνπ νπέδ, ππέγξαςε ζχκβαζε
αμίαο EGP1,6 δηζ. γηα έξγα επέθηαζεο ηνπ ελ ιφγσ ιηκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξεη φηη ηα έξγα επέθηαζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο δηαρείξηζεο containers ηνπ ιηκέλα ζε 1 εθαη. TEUs εηεζίσο, αλαηέζεθαλ
ζην κεγάιν εγρψξην θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν Rowad Modern Engineering. Ο νηθνλνκηθφο
Σχπνο ζεκεηψλεη φηη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο κε ηνλ φκηιν
Rowad, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ έσο ηψξα επελδχζεσλ ηεο Dubai Ports ζην ιηκέλα ηεο Ain
Sokhna ππεξβαίλεη ην επίπεδν ησλ EGP8,9 δηζ.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Δπαλέλαξμε πηήζεσλ charter ηεο Air Serbia πξνο ην Sharm El Sheikh
χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 29/12 πξνζγεηψζεθε ζην δηεζλέο
αεξνδξφκην ηνπ αηγππηηαθνχ ζέξεηξνπ Sharm El Sheikh ζην Νφηην ηλά ε πξψηε –απφ ην
έηνο 2012- πηήζε charter ηνπ αεξνκεηαθνξέα ηεο εξβίαο, Air Serbia. Όπσο ζεκείσζε ν
εγρψξηνο Σχπνο, ν ζεξβηθφο αεξνκεηαθνξέαο είρε λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018,
επαλεθθηλήζεη ηηο πηήζεηο charter πξνο ην ζέξεηξν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, Hurghada.
ΟΤΓΑΝ
Οηθνλνκηθή βνήζεηα απφ έμη ρψξεο έρεη ιάβεη ην νπδάλ
χκθσλα κε δειψζεηο εθπξνζψπνπ ηνπ ζνπδαληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζηηο αξρέο
Ηαλνπαξίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ έρεη κέρξη ηψξα ιάβεη νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ έμη
ρψξεο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο Κίλα, Καηάξ, Αίγππην, Κνπβέηη, Ρσζία θαη Σνπξθία,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε
ρψξα.
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