Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (17-31/12/2018)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνύ ηνπ ΑΔΠ ην ηεηξάκελν 2018/19
ύκθσλα κε ζηνηρεία κεληαίαο έθζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ην δεκνζηνλνκηθό
έιιεηκκα κεηώζεθε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνύ έηνπο (Ινπι.-Οθη.2018), αληηζηνηρώληαο ζε 2,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πνζνζηνύ
2,7% θαηά ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2017/18. ε απόιπηνπο όξνπο, ην ζπλνιηθό
δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξάκελνπ 2018/19 εκθαλίζηεθε απμεκέλν
θαηά 9,5% έλαληη εθείλνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο 2017/18, αλεξρόκελν ζε
EGP132,9 δηζ., έλαληη EGP121,4 δηζ. πνπ είρε θαηαγξαθεί ηνλ Οθηώβξην 2017.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ
έηνπο (2018/19) θαηαγξάθεθε πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ
0,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πξσηνγελνύο ειιείκκαηνο ύςνπο 0,2% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2017/18. ύκθσλα κε ηελ έθζεζε, θαηά ην ηεηξάκελν ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018/19 παξαηεξήζεθε ηαρύηεξε αύμεζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ έλαληη
ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 34,2%,
ελώ νη δαπάλεο θαηά 24,1% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξακήλνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο (2017/18). Σα ζπλνιηθά θξαηηθά έζνδα από θόξνπο απμήζεθαλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηεηξάκελνπ ηνπ έηνπο 2018/19 θαηά 35,6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017/18 (έζνδα από θνξνινγία εηζνδήκαηνο: +38,5%, έζνδα από
θνξνινγία πεξηνπζίαο: +48,1%, έζνδα από εηδηθνύο θόξνπο αγαζώλ & ππεξεζηώλ - ΦΠΑ:
+34,9%, θαη έζνδα από δαζκνύο: +47,4%, αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο δαπάλεο,
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαηέγξαςε ηελ -ζε εηήζηα βάζε- άλνδν ησλ δεκνζίσλ
επελδύζεσλ θαηά 68,5% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ 2018/19, αιιά θαη ηελ
αύμεζε ησλ πιεξσκώλ ηόθσλ θαηά 29,6%, εμαηηίαο ησλ πςειώλ απνδόζεσλ ησλ
αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ. εκεηώλεηαη όηη νη πιεξσκέο ηόθσλ
αληηπξνζώπεπζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ 2018/19 ην κεγαιύηεξν κέξνο
ησλ ζπλνιηθώλ θξαηηθώλ δαπαλώλ (38%), αθνινπζνύκελεο από ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο
θαη επηδνηήζεσλ δηαθόξσλ κνξθώλ (κε πνζνζηά 24% θαη 16% ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ,
αληίζηνηρα).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεύεη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ
δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνύ ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνύ έηνπο, ζε 8,4%, έλαληη 9,8% ην πξνεγνύκελν έηνο (2017/18). ύκθσλα κε
νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα ηέινπο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα
πξνβεί ζε εζσηεξηθό δαλεηζκό, εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, κέζσ έθδνζεο θαη
δηάζεζεο εληόθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιόγσλ ηνπ δεκνζίνπ, ζπλνιηθήο αμίαο EGP473,75
δηζ., πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ην ζεκεηνύκελν θεηηλό δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα, ην
νπνίν αλακέλεηαη λα θζάζεη ην επίπεδν ησλ EGP440 δηζ. ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2018/19 (ηνλ Ινύλην 2019).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αηγύπηηνο Π/Θ: «ζηελ πεξίνδν 2014-2017 πινπνηήζεθαλ 8.278 επελδπηηθά έξγα
εζληθήο εκβέιεηαο»
ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ Αηγύπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly ζην πιαίζην ηεο
εγθαηλίαζεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο πγξώλ ιπκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Qalyubia, θαηά
ηελ πεξίνδν από ηνλ Ινύιην 2014 έσο ην Γεθέκβξην 2018 έρνπλ πινπνηεζεί 8.278
αλαπηπμηαθά επελδπηηθά έξγα εζληθήο εκβέιεηαο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρώξαο,
ζπλνιηθνύ θόζηνπο EGP1,56 ηξηζ. (πεξίπνπ $87,3 δηζ.). Ο Αηγύπηηνο Π/Θ αλαθέξζεθε
ζηα επηηεύγκαηα ηεο θπβέξλεζεο όζνλ αθνξά ηελ πξόνδν θαη νινθιήξσζε κεγάισλ
αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ & αεξίνπ, κεηαθνξώλ,
εθπαίδεπζεο, αζιεηηζκνύ θαη λενιαίαο, νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζηέγαζεο,
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ θαη πγξώλ ιπκάησλ, θαζώο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ησλ «άηππσλ» νηθηζκώλ. Ο θ. Madbouly παξνπζίαζε επίζεο ηνπο
1

βειηησκέλνπο καθξννηθνλνκηθνύο δείθηεο ηεο ρώξαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ, αιιά θαη ηνπ δείθηε αλεξγίαο.
ύκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειώζεηο ηεο Τπνπξγνύ Πξνγξακκαηηζκνύ θαο El-Saeed
ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην αηγππηηαθό θξάηνο έρεη δηαζέζεη θνλδύιηα ζπλνιηθνύ ύςνπο
πεξίπνπ EGP960 δηζ. ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ζε δεκόζηεο επελδύζεηο, ζην πιαίζην ηεο
πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο
ρώξαο. Καηά ηελ θα El-Saeed, θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο
(2018/19) έρνπλ πινπνηεζεί 490 αλαπηπμηαθά επελδπηηθά ζρέδηα ζε νιόθιεξε ηελ
Αίγππην, ζπλνιηθνύ θόζηνπο EGP27,2 δηζ., θαιύπηνληαο 13 δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εγθξίλεη δαλεηνδνηήζεηο από ηελ African Development Bank
Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi εμέδσζε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ δύν πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα δηα ησλ νπνίσλ εγθξίζεθαλ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Αθξηθαληθήο
Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (AFDB) πξνο ηε ρώξα, ε πξώηε ηεο ηάμεσο ησλ $100 εθαη., ε δε
δεύηεξε, γηα ινγαξηαζκό ηνπ θηλεδηθνύ αλαπηπμηαθνύ ηακείνπ γηα ηελ Αθξηθή (Africa
Growing Together Fund – “China Trust Fund”), ηεο ηάμεσο ησλ $50 εθαη. εκεηώλεηαη
όηη ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο είραλ ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο αηγππηηαθήο
θπβέξλεζεο θαη ηεο AFDB νη ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ην
αλαπηπμηαθό έξγν επέθηαζεο ηεο –δεύηεξεο κεγαιύηεξεο ζηε ρώξα- κνλάδαο
θαηεξγαζίαο πγξώλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή Abu Rawash, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γθίδα, ην
νπνίν εθηειεί θνηλνπξαμία ηνπ κεγάινπ εγρώξηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νκίινπ Orascom κε
ηνλ ηζπαληθό FCC Aqualia.
ε €1 έσο €1,2 δηζ. νη εηήζηεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο EBRD ζηνλ αηγππηηαθό
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα
ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ, αξκόδηνπ γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα
Αλαζπγθξόηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD), θ. Viezzoli, ην ύςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο
ηξάπεδαο πξνο πεξίπνπ 40 έσο 50 αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο εηεζίσο, αλέξρεηαη ζε κεηαμύ
€1 θαη €1,2 δηζ. Καηά ηνλ θ. Viezzoli, ε EBRD δηαδξακαηίδεη ξόιν «θαηαιύηε» γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ Αίγππην, πξνζθέξνληαο ηόζν ρξεκαηνδνηήζεηο, όζν
θαη ηερλνγλσζία, κε ζθνπό ηε κεηνπζίσζε ησλ θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ ζε
πξαγκαηηθέο θαη απνδνηηθέο επελδύζεηο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Viezzoli, ε Αίγππηνο
απνξξνθά ην κεγαιύηεξν κέξνο -€3,5 δηζ.- ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ θεθαιαίσλ πνπ
επελδύεη ε EBRD ζην ρώξν ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ, νη δε ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηξάπεδαο
έρνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο «κνριεύζεη» ρξεκαηνδνηήζεηο από εκπνξηθέο ηξάπεδεο γηα
δηάθνξα επελδπηηθά projects ζηε ρώξα, ηεο ηάμεσο ησλ €7 έσο €8 δηζ. ηα ηειεπηαία
ρξόληα. εκεηώλεηαη όηη ε EBRD ιεηηνπξγεί ζηελ Αίγππην από ην έηνο 2012, έρνληαο
ρξεκαηνδνηήζεη ηόζν ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ, επηρεηξεκαηηθνύ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο, όζν θαη έξγα ππνδνκώλ (κεηξό Καΐξνπ), αιιά θαη ελεξγεηαθά projects
(κεηαμύ άιισλ, έξγα ζην ειηαθό ζπγθξόηεκα πεξηνρήο Benban ζηελ Άλσ Αίγππην),
θαζώο επίζεο επελδπηηθά projects ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο πδάησλ, δηθηύσλ ύδξεπζεο &
απνρέηεπζεο, θαηεξγαζίαο ιπκάησλ. Όπσο έρεη ζεκεηώζεη ν αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο
Σύπνο, ε EBRD έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε θαηαζθεπαζηηθώλ
έξγσλ θαη ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα.
Δπίζθεςε Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ ζηελ Απζηξία
ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξε
επίζθεςε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο, Βηέλλε, κε ζθνπό λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηεζλή
δηάζθεςε πςεινύ επηπέδνπ “Africa-Europe Forum 2018”, πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ
απζηξηαθή πξνεδξία ηεο Δ.Δ., ππό ηελ αηγίδα ηόζν ηεο Δ.Δ. όζν θαη ηεο Αθξηθαληθήο
Έλσζεο θαηά ην δηήκεξν 17-18/12, κε θεληξηθό ζέκα “Taking cooperation to the digital
age”. ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ είρε ζηελ Απζηξία ν
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Αηγύπηηνο Πξόεδξνο, ππεγξάθεζαλ ζπλνιηθά 10 κλεκόληα δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο κε ηελ
απζηξηαθή πιεπξά, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 3 ζηνπο ηνκείο επελδύζεσλ, κηθξνκεζαίαο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ειεπζέξσλ δσλώλ, 3 ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη
επηζηεκνληθήο έξεπλαο (κεηαμύ απηώλ, δύν κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ αηγππηηαθώλ
θαη απζηξηαθώλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ), έλα ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο
θιάδνπο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη έλα αθόκε ζηνλ θιάδν κεηαθνξώλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ θαη ζηδεξνδξόκσλ. Όπσο αλέθεξε
ζρεηηθά ν αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζην πιαίζην θνηλήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ
Απζηξηαθό Καγθειάξην θ. Kurz, ν Πξόεδξνο Al Sisi αλαθνίλσζε ηελ ελεξγνπνίεζε,
εληόο ηνπ 2019, κηθηήο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο, ζθνπόο ηεο νπνίαο ζα είλαη ν
πξνζδηνξηζκόο λέσλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ πξννπηηθέο επέθηαζεο ηεο
δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο.
Απμεκέλα θαηά 8% ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ην δεθάκελν 2018
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Οθησβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ηα εηζεξρόκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ θαηά
$298,9 εθαη. ζε κεληαία βάζε, ήηνη αύμεζε 17% έλαληη επηεκβξίνπ 2018, πιεζηάδνληαο
ηα $2,1 δηζ., έλαληη $1,8 δηζ. ην επηέκβξην. Δπηπιένλ, ηα εηζεξρόκελα κεηαλαζηεπηηθά
εκβάζκαηα ζην ζύλνιν ηνπ δεθάκελνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε $21,4 δηζ.
παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 8,1% -ήηνη 1,6 δηζ.- έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ
2017 (ζηα $19,8 δηζ.).
Τπνγξαθή δύν ζπκθσληώλ αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο κε Γεξκαλία
Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο 23/12 ε Αηγύπηηα Τπνπξγόο
Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Γεξκαλόο Πξέζβεο ζην Κάηξν θ.
Luy ππέγξαςαλ δύν ζπκθσλίεο, ζπλνιηθήο ρξεκαηνδνηηθήο αμίαο ύςνπο €150,5 εθαη., κε
ζθνπό ηελ παξνρή γεξκαληθήο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηε ρώξα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ε πξώηε ζπκθσλία πξνβιέπεη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ Αίγππην, κέζσ
γεξκαληθήο επηρνξήγεζεο ύςνπο €48 εθαη., κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ θαη
ησλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο, ε δε δεύηεξε πξνβιέπεη ηελ παξνρή γεξκαληθώλ
ρξεκαηνδνηηθώλ θνλδπιίσλ ύςνπο €102,5 εθαη., κε ζθνπό ηε ζηήξημε ηεο πινπνίεζεο
αλαπηπμηαθώλ projects ζηνπο ηνκείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαλεώζηκσλ πεγώλ
ελέξγεηαο, γεσξγίαο, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη δηθηύσλ απνρέηεπζεο, θαζώο θαη
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
ηόρνο ε κείσζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 8,5% ην 2019
ύκθσλα κε δήισζε ηνπ Αηγύπηηνπ Τπνπξγνύ Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ θ. Saafan ζηηο
22/12, ε θπβέξλεζε ζηνρεύεη ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 8,5% ην
2019, έλαληη ηξέρνληνο πνζνζηνύ αλεξγίαο ζην 10%, ζύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα
ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), πνπ αθνξνύλ ην ηξίην
ηξίκελν ηνπ 2018. Ο θ. Saafan δήισζε ζρεηηθά όηη ην Τπνπξγείν Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ
πξόθεηηαη λα εληζρύζεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ηδησηηθό
ηνκέα θαη ηνπο επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνύλ νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο
απαζρόιεζεο ζηηο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο. Ο θ. Saafan αλέθεξε επίζεο όηη ε
πξνζδνθώκελε πηνζέηεζε ηεο λέαο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη αθόκε ππό
ζπδήηεζε ζην αηγππηηαθό θνηλνβνύιην, ζα δώζεη πξόζζεηα θίλεηξα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα
γηα ηελ απαζρόιεζε εγρώξηνπ, θπξίσο λεαληθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, πξνζθέξνληαο
παξάιιεια ζηνπο εξγαδόκελνπο ζπλζήθεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο. ηόρν ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, θαηά ηνλ θ. Saafan, απνηειεί ν πεξηνξηζκόο ηνπ μέλνπ
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Αίγππην, ζην θαηώηαην δπλαηό επίπεδν.
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ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ ζθέπηεηαη λα επηηξέςεη ην άλνηγκα λέσλ ηξαπεδώλ
Όπσο αλέθεξαλ εγρώξηεο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε Κεληξηθή
Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) εμεηάδεη ην ελδερόκελν λα μαλαξρίζεη θαηά ην πξνζερέο
δηάζηεκα –έπεηηα από πνιιά ρξόληα- λα αδεηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ
μέλσλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ ζηε ρώξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα πάληνηε κε ηηο σο
άλσ πεγέο, ε CBE έρεη δερζεί αηηήκαηα από δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηα νπνία
επηζπκνύλ λα αλνίμνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηε ρώξα, κε ζθνπό λα θαιύςνπλ ηελ ηζρπξή
δήηεζε ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ πνπ εθδειώλεηαη από επηρεηξήζεηο θαη επελδπηέο ηνπ
εμσηεξηθνύ όζνλ αθνξά ζπλαιιαγέο κε ηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα εζηηαζκέλεο ζηνπο ηνκείο
ρξεκαηνδόηεζεο αλαπηπμηαθώλ projects, θαζώο θαη δηελέξγεηαο επελδύζεσλ ζηνπο
θιάδνπο βηνκεραλίαο, γεσξγίαο θαη ππεξεζηώλ.
εκεηώλεηαη όηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, από ηε δεθαεηία ηνπ 1990, δηαπηζηώλνληαο όηη
ζεκεησλόηαλ «ππεξκεγέζπλζε» ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ζηε ρώξα θαη ζπλαθόινπζα
ραιάξσζε ησλ πξαθηηθώλ ρνξήγεζεο πηζηώζεσλ, επηδόζεθε ζε πινπνίεζε
κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ θιάδν, κελ παξέρνληαο λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη
θαηαθέξλνληαο λα κεηώζεη ζηαδηαθά ηνλ αξηζκό ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ από 61 ην
2004 ζε 40 ην 2016. Οη 40 αδεηνδνηεκέλεο ηξάπεδεο, θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο, ιεηηνπξγνύλ
ζπλνιηθά 3.977 ππνθαηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία Μαξηίνπ 2017.
ε αλώηαηα επίπεδα 16 κελώλ ην θόζηνο ησλ αηγππηηαθώλ CDS
ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ε δηεζλήο εηαηξεία
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζηώλ “Markit”, ην θόζηνο αζθάιηζεο ησλ
αηγππηηαθώλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ ρξεζηκνπνηώληαο ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο
πηζησηηθνύ θηλδύλνπ (“credit default swaps” – CDS) έρεη πξόζθαηα θζάζεη ην αλώηαην
επίπεδό ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ 16 κελώλ, εμαηηίαο ηόζν ησλ νηθνλνκηθώλ πεξηδηλήζεσλ πνπ
ηαιαλίδνπλ ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ
δηεζλνύο «ξεύκαηνο» ζθεπηηθηζκνύ όζνλ αθνξά ηε κειινληηθή ζπλαιιαγκαηηθή
ζηαζεξόηεηα ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο.
ε ειάρηζηα επίπεδα δηεηίαο ε «δνιιαξηνπνίεζε» ησλ θαηαζέζεσλ ηνλ Οθηώβξην
Όπσο αλέθεξαλ πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), ηνλ
Οθηώβξην 2018 ην πνζνζηό ησλ θαηαζέζεσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα αλήιζε ζε 23,51% επί
ησλ ζπλνιηθώλ εγρώξησλ θαηαζέζεσλ, έλαληη πνζνζηνύ 24,8% θαηά ηελ αληίζηνηρε
πεξζηλή πεξίνδν, θαηαγξάθνληαο πηώζε 1,3 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. ύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο CBE, ην ελ ιόγσ πνζνζηό «δνιιαξηνπνίεζεο» ησλ εγρώξησλ θαηαζέζεσλ
θπκάλζεθε ηνλ Οθηώβξην ηξέρνληνο έηνπο ζηα θαηώηαηα επίπεδά ηνπ ηεο ηειεπηαίαο
δηεηίαο, ήηνη ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνινύζεζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο, ην Ννέκβξην 2016, νπόηε ην πνζνζηό απηό είρε
αλέιζεη ζε 29,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ εγρώξησλ θαηαζέζεσλ. Καηά ηε CBE, ηα λνηθνθπξηά
θαηείραλ ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2018 ην 67% ησλ ζπλνιηθώλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ ζε
ζπλάιιαγκα. Όπσο αλέθεξαλ εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, νη βαζηθέο αηηίεο ηεο
ζεκεηνύκελεο «θάκςεο» ηεο «δνιιαξηνπνίεζεο» ησλ εγρώξησλ θαηαζέζεσλ είλαη αθ’
ελόο νη πςειέο απνδόζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ρξεόγξαθα ζε αηγππηηαθέο ιίξεο,
ηδηαίηεξα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, θαη αθ’ εηέξνπ ε επάξθεηα ησλ εγρώξησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ θαη ε ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα πνπ επηδεηθλύεη ε ηζνηηκία
ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην εδώ θαη αξθεηό θαηξό, παξάγνληεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηνπο
επελδπηέο λα ηνπνζεηνύλ ηηο απνηακηεύζεηο ηνπο ζε ινγαξηαζκνύο εγρώξηνπ λνκίζκαηνο,
παξά ζε αληίζηνηρνπο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο (θαη δε, δνιιαξίσλ).
Γεκνζίεπζε απόθαζεο πνπ ζέηεη ην πιαίζην γηα ηελ έθδνζε βξαρππξόζεζκσλ
ρξενγξάθσλ
Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηηο 17/12 δεκνζηεύηεθε ζηελ επίζεκε
εθεκεξίδα απόθαζε ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο
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(Financial Regulatory Authority – FRA), ε νπνία ζέηεη ην πιαίζην θαη ηνπο
εθηειεζηηθνύο θαλνληζκνύο πνπ ζα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ βξαρππξόζεζκσλ
ρξενγξάθσλ. Σν ελ ιόγσ πιαίζην πξνζδηνξίδεη ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαη
εμνπζηνδνηεκέλνπο εθδόηεο θαη αγνξαζηέο βξαρππξόζεζκσλ ρξενγξάθσλ, όπσο
βξαρππξόζεζκσλ νκνιόγσλ, “sukuk” (νκόινγα πνπ παξάγνπλ απνδόζεηο κε ηξόπν πνπ
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ ηζιακηθή ζαξία) θαη άιισλ βξαρππξόζεζκσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ, θαη επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ ζε
βξαρππξόζεζκνπο ηίηινπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ. εκεηώλεηαη όηη ε σο άλσ
απόθαζε ηεο FRA ήιζε ζε ζπκπιήξσζε ηεο εγθξηζείζαο ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνο
ηξνπνπνηεκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ έθδνζε
“sukuk”, απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ επελδπηώλ λα αληηζηαζκίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο
(ζπκβόιαηα hedge), εηζάγεη ηηο πξνζεζκηαθέο ζπλαιιαγέο (futures trading), ελώ
πξνβιέπεη ηε ζύζηαζε ρξεκαηηζηήξηνπ εκπνξεπκάησλ, ηελ αύμεζε ησλ θπξώζεσλ γηα
νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, ηελ ίδξπζε ηδησηηθώλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ηε κείσζε ησλ ηειώλ
εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην.
Η Orascom νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηνπ 30% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Sarwa Capital
Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ν όκηινο Orascom νινθιήξσζε
πνιύ πξόζθαηα ηελ εμαγνξά κεξηδίνπ 30% ηεο λενεηζειζνύζαο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αηγύπηνπ Sarwa Capital, ε αξρηθή δεκόζηα εγγξαθή (IPO) πεξίπνπ 295 εθαη. κεηνρώλ
ηεο νπνίαο είρε ιάβεη ρώξα κε απόιπηε επηηπρία ζηε δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ. Ο όκηινο
Orascom, ν νπνίνο είρε πξνεγνπκέλσο ιάβεη έγθξηζε από ηελ αηγππηηαθή
Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA),
πξνρώξεζε ζηελ εμαγνξά 216 εθαη. κεηνρέο ηεο Sarwa Capital, πξνο EGP7,36 αλά
κεηνρή, απνθηώληαο έηζη κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθό θεθάιαηό ηεο, έλαληη
ηηκήκαηνο EGP1,59 δηζ. εκεηώλεηαη όηη ν όκηινο Sarwa Capital απνηειεί ην κεγαιύηεξν
πάξνρν
ππεξεζηώλ
θαηαλαισηηθήο
ρξεκαηνδόηεζεο
θαη
δνκεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ ζηε ρώξα.
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE) δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα επηηόθηα
Η Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 27εο
Γεθεκβξίνπ, δηαηήξεζε γηα αθόκε κία θνξά επί ηνπ παξόληνο ακεηάβιεηα ηα βαζηθά
επηηόθηα αλαθνξάο, κε ην επηηόθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο λα παξακέλεη ζην 16,75%,
ην επηηόθην δαλεηζκνύ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζην 17,75% θαη ην βαζηθό επηηόθην ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζώο θαη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην λα παξακέλνπλ ακθόηεξα
ζηαζεξά ζην 17,25%. Η Κεληξηθή Σξάπεδα επηζήκαλε όηη θαηά ην κήλα Ννέκβξην
θαηαγξάθεθε ειαθξά αλαζηξνθή ησλ πιεζσξηζηηθώλ πηέζεσλ πνπ είραλ ζεκεησζεί ην
δίκελν επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ. εκεηώλεηαη όηη θαη ζηηο ηέζζεξηο πιένλ πξόζθαηεο
πξνεγνύκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ είρε κεηαβάιεη ηα βαζηθά
επηηόθηα αλαθνξάο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηα σο άλσ επίπεδα από ην ηέινο Μαξηίνπ
ηξέρνληνο έηνπο. Σέινο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αλαδηαηύπσζε ην ζηόρν ηεο γηα κείσζε ηνπ
κέζνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ζην 9%, ζην ηέινο ηνπ 2020.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
ε πηώζε ν αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην
ύκθσλα κε πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνύ Τπνπξγείνπ
Δπηθνηλσληώλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκόο ησλ ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηε ρώξα κεηώζεθε ην επηέκβξην ηξέρνληνο έηνπο θαηά 4,84% ζε εηήζηα
βάζε, αλεξρόκελνο ζε 94,59 εθαη., έλαληη 99,4 εθαη. ην επηέκβξην 2017. Καηά ηα ίδηα
ζηνηρεία, ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνλ αηγππηηαθό πιεζπζκό
αλήιζε ην επηέκβξην ηξέρνληνο έηνπο ζε 102,93%, κεησκέλν θαηά 7,13 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο έλαληη ηνπ επηεκβξίνπ 2017 (110,06%), παξακέλνληαο σζηόζν ζε πςειά
επίπεδα, άλσ ηνπ 100%.
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε θηλεδηθό όκηιν γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα
ύκθσλα κε εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ζηηο 22/12 ν αηγππηηαθόο Δζληθόο
Οξγαληζκόο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο (National Organization for Military Production)
θαη ν κεγάινο θηλεδηθόο θξαηηθόο όκηινο China Energy Engineering Corporation
ππέγξαςαλ κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε ζεηξάο θαηαζθεπαζηηθώλ
έξγσλ ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο θαη ππνδνκώλ. ύκθσλα κε ηα δεκνζηεύκαηα, ν
αηγππηηαθόο Οξγαληζκόο αλακέλεηαη λα ζπλαζπηζζεί κε ηνλ θηλεδηθό όκηιν πξνθεηκέλνπ
λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε κεγάισλ, εζληθήο εκβέιεηαο αλαπηπμηαθώλ projects,
ελώ ζα κεξηκλήζεη επίζεο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο έθδνζεο όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ,
αιιά θαη γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνλ θηλεδηθό όκηιν γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ σο άλσ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Σν αλσηέξσ κλεκόλην πξνβιέπεη
εμάιινπ ηελ απόζπαζε θιηκαθίνπ ηερληθώλ ηνπ αηγππηηαθνύ Οξγαληζκνύ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηλεδηθνύ νκίινπ, κε ζθνπό ηελ εθεί εθπαίδεπζή ηνπο.
Γεκνζηεύκαηα πεξί «λαπαγίνπ» δηαπξαγκαηεύζεσλ κε θηλεδηθό όκηιν γηα ηε λέα
δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα
Ο αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο αλέθεξε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ όηη νη ζπλνκηιίεο ηεο
αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ην κεγάιν θηλεδηθό όκηιν China Fortune Land Development
(CFLD) γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε κεγάινπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζηε λέα δηνηθεηηθή
πξσηεύνπζα, θόζηνπο $20 δηζ., κε ρξνληθό νξίδνληα πινπνίεζεο ηελ πξνζερή
εηθνζηπεληαεηία, έθζαζαλ εθ λένπ ζε αδηέμνδν, θαζώο, πάληνηε ζύκθσλα κε ηνλ Σύπν, ε
θηλεδηθή πιεπξά αμίσζε κεγαιύηεξν ηνπ αξρηθά ζπκθσλεζέληνο κεξίδην ζηα έζνδα από
ην ελ ιόγσ επελδπηηθό ζρέδην. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα
επηθαιέζηεθαλ ζρεηηθή δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη
ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεύνπζαο (Administrative Capital for Urban
Development – ACUD), ν νπνίνο αλέθεξε όηη ν θηλεδηθόο όκηινο επηδίσθε λα παξαδίδεη
ην 33% ησλ εζόδσλ από ην επελδπηηθό project ζηελ ACUD, έλαληη κεξηδίνπ 40% επί ησλ
εζόδσλ, πνπ επηδίσθε απηή.
εκεηώλεηαη όηη ν όκηινο China Fortune Land Development είρε πξνζηεζεί πξνο ην ηέινο
ηνπ 2016 ζην ζρήκα επελδπηώλ / θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηα
έξγα ηεο λέαο πξσηεύνπζαο θαη ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ ηεο, ππνγξάθνληαο ηόηε
πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ ζε θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε
ζεηξάο έξγσλ, ζπλνιηθνύ ύςνπο $20 δηζ. Δλ ηνύηνηο, ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ην θηλεδηθό
επελδπηηθό ελδηαθέξνλ είρε απνζπξζεί, σο απνηέιεζκα θαη ηόηε δηαθσληώλ κε ηελ
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κεηαηνπίδνληαο ην επελδπηηθό θαη θαηαζθεπαζηηθό βάξνο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο λέαο πξσηεύνπζαο ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ζε αηγππηηαθνύο
νκίινπο. Σνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, ζην πεξηζώξην επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Αηγππηίνπ
Πξνέδξνπ θ. Al Sisi ζηελ Κίλα, ν αηγππηηαθόο νηθνλνκηθόο Σύπνο είρε αλαθεξζεί ζε λέα
ζπκθσλία ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθώλ Κνηλνηήησλ (NUCA) θαη ηνπ κεγάινπ θηλεδηθνύ
νκίινπ China Fortune Land Development (CFLD), γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη
δηαρείξηζε ζεηξάο έξγσλ ζηε λέα πξσηεύνπζα, δηα ηεο νπνίαο ν θηλεδηθόο όκηινο ζα
επαλεξρόηαλ κεηαμύ ησλ βαζηθώλ «παηθηώλ» ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο πόιεο.
Μεξίδα ηνπ εγρώξηνπ νηθνλνκηθνύ Σύπνπ ζρνιίαζε ζρεηηθά όηη ην ελδερόκελν λέν
«λαπάγην» ησλ ζπλνκηιηώλ ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο κε ηε CFLD αλακέλεηαη λα
πξνθαιέζεη ζθεπηηθηζκό ζε μέλνπο επελδπηέο αλαθνξηθά κε ηε θηιηθόηεηα ηνπ
επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο μέλσλ επελδύζεσλ ζηελ
Αίγππην. Οξηζκέλα κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ εμάιινπ όηη ζε αδηέμνδν βξίζθνληαη θαη
νη ζπλνκηιίεο ηεο Αηγύπηνπ κε ηελ Exim Bank of China, αλαθνξηθά κε ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ γξακκήο ειαθξνύ
πξναζηηαθνύ ζηδεξνδξόκνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα κε ηελ
πεξηνρή 6th of October δπηηθά ηνπ Καΐξνπ, επελδπηηθνύ θόζηνπο $1,2 δηζ. εκεηώλεηαη
όηη ην ελ ιόγσ έξγν αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί από ηνπο θηλεδηθνύο νκίινπο AVIC
International θαη China Railway Group.
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ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Αλακελόκελεο μέλεο επελδύζεηο ζηνλ πεηξειατθό ηνκέα $11 δηζ. ην έηνο 2018/19
ύκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα ηνπ εγρώξηνπ θιαδηθνύ Σύπνπ, ην ύςνο ησλ
αλακελόκελσλ επελδύζεσλ από δηεζλείο πεηξειατθνύο νκίινπο ζε επελδπηηθά έξγα
έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνο 2018/19 εθηηκάηαη ζε $11 δηζ., έλαληη $10 δηζ. θαηά ην
πξνεγνύκελν έηνο. Καηά ηηο σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ησλ
δηεζλώλ πεηξειατθώλ νκίισλ έξρεηαη ελ κέξεη σο «θπζηθή» ζπλέπεηα ηεο απνπιεξσκήο
εθθξεκώλ νθεηιώλ από ην αηγππηηαθό θξάηνο, ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ $5,1 δηζ. πξνο
ηνπο μέλνπο νκίινπο. Ο θύξηνο όγθνο ησλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηνλ αηγππηηαθό θιάδν
πεηξειαίνπ / αεξίνπ αλακέλεηαη λα δηνρεηεπζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ
γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο Zohr, ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξάθηησλ θνηηαζκάησλ βνξείσο
ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαζώο θαη ζηελ έλαξμε παξαγσγήο από ην θνίηαζκα “9B” ηνπ
Γπηηθνύ Γέιηα. εκεηώλεηαη όηη ηα σο άλσ επελδπηηθά έξγα ησλ θιάδσλ θπζηθνύ αεξίνπ
αλακέλεηαη λα πξνζζέζνπλ ζπλδπαζκέλε εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα 800 εθαη.
θ.π. αεξίνπ ζην ελεξγεηαθό κίγκα ηεο Αηγύπηνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ
έηνπο. Όπσο εμάιινπ ζεκείσζε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζην ακέζσο πξνζερέο
δηάζηεκα αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί ν πξώηνο δηεζλήο δηαγσληζκόο γηα έξεπλα θαη
αμηνπνίεζε 10 θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα.
Σηκή $4 αλά BTU πιεξώλεη ε EGPC γηα ην θπζηθό αέξην ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr
Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο θιαδηθόο Σύπνο, ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ (EGPC)
θαηαβάιιεη αληίηηκν πεξίπνπ $4 αλά εθαηνκκύξην βξεηαληθώλ ζεξκηθώλ κνλάδσλ (BTU)
γηα ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr, ην νπνίν αλαπηύζζεη θαη
δηαρεηξίδεηαη ν ηηαιηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο ΔΝΙ. ύκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, ε
πξόζθαηε ειαθξά κείσζε ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ έρεη επηθέξεη κείσζε ηνπ
κεξηδίνπ ηνπ νκίινπ ΔΝΙ επί ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη από ην θνίηαζκα Zohr, πξνο
όθεινο ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο. εκεηώλεηαη όηη ε ηηκή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ
παξάγεηαη από ην θνίηαζκα Zohr πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εηδηθό αιγόξηζκν πνπ
ζπλαξηάηαη κε ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, κε ην ειάρηζην ύςνο ηεο ζηα $4 δηζ.
αλά εθαηνκκύξην BTUs θαη ην κέγηζην ζηα $5,88 αλά εθαηνκκύξην BTUs. Η ζπκθσλία
κεηαμύ ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο θαη ηεο ENI πξνβιέπεη ηελ εμ νινθιήξνπ δηάζεζε ηνπ
παξαγόκελνπ από ην Zohr θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ εγρώξηα αγνξά, θαη ηε δπλαηόηεηα
εμαγσγήο ηνπ κόλνλ εθ’ όζνλ ππάξμεη κεησκέλε δήηεζε ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ
απνξξόθεζή ηνπ εγρσξίσο, θαηόπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο από ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ.
πκθσλία Egyptian Electricity Transmission Company κε όκηιν ΑΠΔ Lekela
Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο Σύπνο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), θαη
ν δηεζλήο όκηινο Lekela πνπ έρεη έδξα ην Λνλδίλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε αθξηθαληθέο ρώξεο, ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ
αγνξά από ηελ πξώηε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγεηαη από ην πξνο
θαηαζθεπή αηνιηθό πάξθν ζηνλ Κόιπν νπέδ, ζηελ πεξηνρή Ras Gharib,
ειεθηξνπαξαγσγηθήο ηζρύνο 250 MW, πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν όκηινο Lekela.
εκεηώλεηαη όηη ε θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ζρήκαηνο “BuildOperate-Own” (BOO). ύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ν όκηινο Lekela έρεη
εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδνηήζεηο ύςνπο $245 εθαη. από δηεζλή ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα θαη
νξγαληζκνύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηηθά θνλδύιηα ύςνπο $82 εθαη. από ηελ
International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ Παγθόζκηαο Σξάπεδαο, $81 εθαη.
από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) θαη $82 εθαη. από
ηνλ ακεξηθαληθό νξγαληζκό αζθάιηζεο επελδπηηθώλ πηζηώζεσλ (OPIC). Σν ζπλνιηθό
εθηηκώκελν επελδπηηθό θόζηνο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ αλέξρεηαη ζε $370 εθαη.
εκεηώλεηαη όηη ν ελεξγεηαθόο όκηινο Lekela δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία ζε
πινπνίεζε επελδπηηθώλ έξγσλ θαζαξήο ελέξγεηαο ζε ζεηξά αθξηθαληθώλ ρσξώλ.
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ΔΜΠΟΡΙΟ
Δπί ηεο αξρήο έγθξηζε λνκνζρεδίσλ γηα πάηαμε κνλνπσιίσλ από ην θνηλνβνύιην
ηηο 16/12 ην αηγππηηαθό θνηλνβνύιην ελέθξηλε επί ηεο αξρήο ηξνπνπνηήζεηο ζε δύν
λνκνζεζίεο, πνπ ξπζκίδνπλ, ε κελ πξώηε ην πιαίζην θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ, ε δε δεύηεξε
ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηελ πξόιεςε κνλνπσιηαθώλ πξαθηηθώλ, ζην
πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα απζηεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη
ησλ πνηλώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο παξαβάηεο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθόο
Σύπνο, ε ηειηθή έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ αλαβιήζεθε γηα επόκελε ζπλεδξίαζε,
δεδνκέλνπ όηη ζηηο 16/12 δελ επεηεύρζε ε απαηηνύκελε απαξηία ζην θνηλνβνύιην. Καηά
ηα δεκνζηεύκαηα, νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαηά ησλ κνλνπσιηαθώλ
πξαθηηθώλ ζηνρεύνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αιόγηζηεο απμήζεηο ηηκώλ ζηελ εγρώξηα αγνξά,
ηδηαίηεξα ζηα βαζηθά αγαζά. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, νη επηηξνπέο
νηθνλνκηθώλ θαη λνκηθώλ / ζπληαγκαηηθώλ ππνζέζεσλ ηνπ αηγππηηαθνύ θνηλνβνπιίνπ
έρνπλ επηζεκάλεη ζε πξόζθαηε έθζεζή ηνπο όηη ε απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηώηνο
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο θαη ε εμάιεηςε κεγάινπ κέξνπο ησλ θξαηηθώλ
επηδνηήζεσλ ζηα θαύζηκα, ζηελ ελέξγεηα θαη ζηελ ύδξεπζε, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ
αλάπηπμε θαηλνκέλσλ κνλνπσιηαθώλ πξαθηηθώλ θαη ρεηξαγώγεζεο ησλ ηηκώλ ησλ
αγαζώλ ζηελ εγρώξηα αγνξά.
ηα $1,3 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ην δεθάκελν 2018
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνύ θιαδηθνύ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ εηνίκνπ
ελδύκαηνο, νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ δεθάκελνπ ηξέρνληνο έηνπο
αλήιζαλ ζε $1,3 δηζ., έλαληη $1,2 δηζ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (αύμεζε
8%). ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηηο ΗΠΑ -πνπ
απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν εηζαγσγέα αηγππηηαθώλ ελδπκάησλ- απμήζεθαλ ζε $646 εθαη.
ην πξώην δεθάκελν 2018, έλαληη $601 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξζη,
παξνπζηάδνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 7,5%. Αληίζηνηρα, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ.
απμήζεθαλ θαηά 11% θαη έθζαζαλ ηα $444 εθαη. ην δεθάκελν 2018, έλαληη $399 εθαη.
ην δεθάκελν 2017. Οη εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο αξαβηθέο ρώξεο κεηώζεθαλ θαηά 20%
ην δεθάκελν 2018, αλεξρόκελεο ζε $51 εθαη., έλαληη εμαγσγώλ $64 εθαη. θαηά ηελ
αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Σέινο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ πξνο ηνλ
ππόινηπν θόζκν απμήζεθαλ θαηά 16,5% ην δεθάκελν 2018, αλεξρόκελεο ζε $162 εθαη.,
έλαληη $139 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017.
Πξνζζήθε θαηεγνξηώλ αγαζώλ ζηαζεξήο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ ζπκθώλεζε λα ζπκπεξηιάβεη ηόζν ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη ηα
εμαξηήκαηά ηνπο, όζν θαη νξηζκέλεο πξώηεο ύιεο γηα ηε βηνκεραλία απνξξππαληηθώλ,
ζηνλ θαηάινγν ησλ βαζηθώλ αγαζώλ, γηα ηα νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε ζηαζεξή
ηεισλεηαθή ηζνηηκία ησλ 16 ιηξώλ αλά δνιιάξην. Θπκίδνπκε όηη, κε πξν κελόο απόθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ελώ ε ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην
έρεη παξακείλεη ζηαζεξή ζην επίπεδν ησλ 16 ιηξώλ αλά δνιιάξην όζνλ αθνξά ηηο
εηζαγσγέο βαζηθώλ αγαζώλ θαη αγαζώλ ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα, όπσο πξώησλ πιώλ θαη
ηξνθίκσλ, έρεη αληηζέησο «απειεπζεξσζεί» όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο κε βαζηθώλ
αγαζώλ, ώζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ επίζεκε, θπκαηλόκελε ηζνηηκία, όπσο απηή
αλαθνηλώλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE).
ηα $3 δηζ. ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο Αηγύπηνπ ην επηέκβξην
Όπσο αλέθεξαλ πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS),
ην ύςνο ηνπ αηγππηηαθνύ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο κεηώζεθε θαηά 10,2% ζε εηήζηα βάζε
ην επηέκβξην ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρόκελν ζε $3 δηζ., έλαληη $3,35 δηζ. ην επηέκβξην
2017. Καηά ηελ CAPMAS, ε αμία ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ απμήζεθε θαηά 21,7% ζε
εηήζηα βάζε ην επηέκβξην 2018 ζηα $2,32 δηζ. (έλαληη $1,9 δηζ. ην επηέκβξην 2017),
κε απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (+36%), εηνίκσλ ελδπκάησλ
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(+39,5%), ιηπαζκάησλ (+55,6%) θαη πιαζηηθώλ ζε αξρηθέο κνξθέο (+12,9%).
Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 1,4% ζε εηήζηα βάζε ην επηέκβξην 2018 ζηα
$5,32 δηζ. (έλαληη $5,25 δηζ. ην επηέκβξην 2017), κε απμήζεηο ζηηο εηζαγσγέο
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ (+11,4%), ζόγηαο (+16,5%), αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ
(+20,5%) θαη κεηαιιηθώλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο (+14,5%).
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Δγθαηλίαζε «εζληθνύ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ζεξκνθεπίσλ» από ηνλ Πξόεδξν Al Sisi
ύκθσλα κε εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ζηηο 22/12 ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al
Sisi εγθαηλίαζε ην «εζληθό ζρέδην δεκηνπξγίαο ζεξκνθεπίσλ» ζηελ πεξηνρή ηεο 10th of
Ramadan City ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
Sharqiya. Σν ελ ιόγσ κεγάιν αλαπηπμηαθό έξγν ζηξαηεγηθήο εζληθήο ζεκαζίαο,
πινπνηείηαη από ηνπο νκίινπο National Company for Protective Cultivations θαη National
Service Projects Organisation, ζπκθεξόλησλ ηνπ αηγππηηαθνύ ηξαηνύ, θαη ζπλίζηαηαη
ζηελ θαηαζθεπή 7.100 γεσξγηθώλ ζεξκνθεπίσλ ζε έθηαζε 34.000 feddans (1 feddan =
4.200 ηεηξ. κέηξα). Καηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, ν Πξόεδξνο Al Sisi αλαθνίλσζε
επίζεο ηε δεκηνπξγία ηεο κεγαιύηεξεο παγθνζκίσο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ρνπξκάδσλ ζηελ πεξηνρή, κε ζηόρν ηε θύηεπζε 2,5 εθαη. θνηλίθσλ ζε
έθηαζε πεξίπνπ 162 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ.
Έλαξμε πινπνίεζεο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζηνλ θιάδν πεηξνρεκηθώλ
ύκθσλα κε εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ μεθίλεζε
πξόζθαηα ηελ πινπνίεζε ηεζζάξσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζηνπο θιάδνπο δηύιηζεο
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξαγσγήο πεηξνρεκηθώλ, ζπλνιηθνύ επελδπηηθνύ θόζηνπο $1,5
δηζ., κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο πξνο θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. ύκθσλα κε ζρεηηθέο πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ
Τπνπξγνύ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθόο Σύπνο, ζηα αλσηέξσ
projects πεξηιακβάλνληαη εθείλν θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο πξντόλησλ κεζαλόιεο
ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ ηεο Γακηέηηεο (επελδπηηθό θόζηνο: πεξίπνπ $60 εθαη.), θαζώο
επίζεο απηό δεκηνπξγίαο βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο θανπηζνύθ από
πνιπβνπηαδηέλην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Egyptian Ethylene and Derivatives Company
ζηελ Αιεμάλδξεηα (επελδπηηθό θόζηνο: πεξίπνπ $105 εθαη.), εθείλν ηεο επέθηαζεο ηεο
δπλακηθόηεηαο ηνπ πεηξνρεκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Sidi Kerir Petrochemicals ζηελ
Αιεμάλδξεηα –δηα ηεο πξνζζήθεο δύν λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο πξνππιελίνπ θαη
πνιππξνππιελίνπ (επελδπηηθό θόζηνο: πεξίπνπ $1,2 δηζ.), θαη ηέινο, απηά δεκηνπξγίαο
κνλάδαο παξαγσγήο ηλνζαλίδσλ (fiberboard) κεζαίαο ππθλόηεηαο (MDF) ζηελ πεξηνρή
ηνπ Kafr El-Sheikh θαη θαηαζθεπήο λέαο εμαγσγηθήο απνβάζξαο γηα νπξία θαη ακκσλία
ζην ιηκάλη ηεο Γακηέηηεο (ζπλνιηθό επελδπηηθό θόζηνο: $180 εθαη.).
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Υξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΣΔπ γηα έξγα ζηελ 1ε γξακκή κεηξό Καΐξνπ
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Σύπνο, ε Τπνπξγόο
Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θα Nasr θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ (ΔΣΔπ) θ. Hoyer ππέγξαςαλ πξνγξακκαηηζκέλε ζπκθσλία γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ηξάπεδα, κε θνλδύιηα ύςνπο €350 εθαη., ζεηξάο
θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκώλ, ηεο ζεκαηνδόηεζεο θαη ησλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ κεηξό Καΐξνπ. εκεηώλεηαη όηη λσξίηεξα,
ηνλ Αύγνπζην ηξέρνληνο έηνπο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη αληίζηνηρε
ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο & Αλάπηπμεο
(EBRD), ύςνπο €205 εθαη.. Οη ελ ιόγσ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο από ηελ EBRD θαη
ηελ ΔΣΔπ είλαη ζρεδηαζκέλν λα ζπκπιεξσζνύλ θαη από δάλεην ύςνπο €50 εθαη. από ηελ
Agence Française de Développement (AFD).
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Οινθιήξσζε ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηεο 4εο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο 3εο γξακκήο ηνπ
κεηξό Καΐξνπ
ε πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ν Αηγύπηηνο Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ θ.
Arafat, αλαθνίλσζε όηη έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά 98% νη εξγαζίεο ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο
ηεο ηέηαξηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξό Καΐξνπ. εκεηώλεηαη όηη
ε ελ ιόγσ γξακκή βξίζθεηαη αθόκε ππό θαηαζθεπή θαη επέθηαζε, κε ζθνπό λα ζπλδέζεη
ηελ πεξηνρή Imbaba ηνπ Καΐξνπ κε ην δηεζλέο αεξνδξόκην Καΐξνπ. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο
ζηηο 4 θάζεηο αλάπηπμεο ηεο 3εο γξακκήο έρνπλ μεθηλήζεη ην έηνο 2006 θαη εθηεινύληαη
από γαιιηθέο, αηγππηηαθέο θαη εκηξαηηλέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Σν ζπλνιηθό
θόζηνο θαηαζθεπήο ηεο 3εο γξακκήο ππνινγίδεηαη ζε $6,5 δηζ. θαη ε νινθιήξσζή ηεο ζα
απμήζεη ηελ δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο από 2,5 εθαη. ζε 4,5 εθαη. επηβάηεο, εκεξεζίσο.
εκεηώλεηαη όηη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο 3εο γξακκήο ηνπ
κεηξό Καΐξνπ γίλεηαη από ηε Γαιιία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκό αζηηθώλ
ζπγθνηλσληώλ ηνπ Παξηζηνύ (RATP), ν νπνίνο ζα αλαιάβεη επίζεο ηε δηαρείξηζε,
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηεο.
Απμεκέλεο εθπηώζεηο ζε ηάλθεξ πξνζθέξεη ην 2019 ε Αξρή ηεο Γηώξπγαο νπέδ
ύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα ηέινπο Γεθεκβξίνπ, ε Αξρή ηεο Γηώξπγαο νπέδ
πξόθεηηαη λα παξάζρεη ζε ηάλθεξ πνπ κεηαθέξνπλ θαύζηκα θαη εθηεινύλ δξνκνιόγηα
κεηαμύ ιηκέλσλ ησλ ΗΠΑ ή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο, απμεκέλεο
εθπηώζεηο ηειώλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 50% έσο 75%, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο, αξρήο
γελνκέλεο από ηνλ Ιαλνπάξην 2019, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο θαη ησλ
δηειεύζεσλ από ηε Γηώξπγα, από ηνπο δηεζλείο ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Η Κεληξηθή Σξάπεδα παξαηείλεη ηελ ηζρύ κέηξσλ ζηήξημεο ζηνλ ηνπξηζκό
Με πξόζθαηε απόθαζή ηεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ απνθάζηζε λα παξαηείλεη,
έσο ην Γεθέκβξην 2019, ηελ ηζρύ ησλ νδεγηώλ πνπ είρε απεπζύλεη ζηηο εγρώξηεο ηξάπεδεο
ζηηο αξρέο ηνπ 2016, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηά αηηήκαηα
επηρεηξεκαηηώλ ηνπ –έσο πξόζθαηα- ρεηκαδόκελνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ γηα
αλαδηάξζξσζε ρξεώλ ή αλαβνιή απνπιεξσκήο νθεηιώλ ηνπο από ηξαπεδηθό δαλεηζκό
γηα πεξίνδν έσο 3 έηε. Η Κεληξηθή Σξάπεδα παξέηεηλε επίζεο, έσο ην Γεθέκβξην 2019,
ηελ ηζρύ αλάινγσλ νδεγηώλ πξνο ηηο ηξάπεδεο από ηα ηέιε ηνπ 2015, κε βάζε ηηο νπνίεο
επηηξέπεηαη ε επί εμάκελν άηνθε θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο νθεηιώλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ
ηνπξηζηηθό θιάδν, πνπ πξνέξρνληαη από θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα.

10

