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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (1-15/5/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Γειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο θηινμέλεζε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait πξνο ηελ αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ, 

αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Καηά ηνλ θ. Maait, νη 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε ηα πξνεγνχκελα έηε έρνπλ 

ζσξαθίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα λα έρεη δηαζθαιηζηεί 

πξνο ην παξφλ ζρεηηθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. 

Ο θ. Maait αλαθέξζεθε βεβαίσο ζην παθέην νηθνλνκηθήο δηάζσζεο, χςνπο EGP100 δηζ., πνπ 

έρεη δεζκεχζεη ε θπβέξλεζε γηα ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ 

θξίζε πνπ έρεη επηθέξεη ε παλδεκία, ηνλίδνληαο φηη απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 2% πεξίπνπ ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ηφληζε φηη ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα κεηαηξέςεη ηελ ηξέρνπζα 

θξίζε ζε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, ηνλψλνληαο ηελ εγρψξηα βηνκεραληθή παξαγσγή, 

εζηηάδνληαο ζην γεγνλφο φηη ην θξάηνο έρεη άκεζα πξνβεί ζε κεηψζεηο ησλ ηηκψλ δηάζεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνχ ζηα εξγνζηάζηα επηβαξπλφκελν ην ίδην ην θφζηνο χςνπο 

EGP10 δηζ., ελψ ηαπηφρξνλα ζθνπεχεη λα απμήζεη ζεκαληηθφηαηα ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζην επίπεδν ησλ EGP280,7 δηζ. θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο. 

Φπζηθά, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλαθέξζεθε θαη ζηε ζεηξά επλντθψλ θνξνινγηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ην θξάηνο πξνο φθεινο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, φζν θαη ησλ πνιηηψλ. 

Ο θ. Maait αλέθεξε εμάιινπ φηη ην αηγππηηαθφ δεκφζην πξνγξακκαηίδεη λα δηαζέζεη έληνθα 

γξακκάηηα θαη νκφινγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP186 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ, ζην πιαίζην 

ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP610 δηζ. ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ψζηε λα θαιπθζεί κέξνο ηνπ 

αλακελφκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ θελνχ. Ο Τπνπξγφο δήισζε θαηεγνξεκαηηθά φηη ε Αίγππηνο 

παξακέλεη ηθαλή λα εθπιεξψλεη εγθαίξσο ηηο εγρψξηεο θαη ηηο δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο, 

ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη νη πιένλ πξφζθαηεο δηεζλείο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ηνπνζεηνχλ ηελ 

Αίγππην κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε. 

Παξαδέρζεθε σζηφζν φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζα επεξεαζηεί 

ζαθψο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, ηφζν απφ πιεπξάο δεκνζίσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, 

φζν θαη απφ πιεπξάο αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηφρνο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21 ήηαλ ε επίηεπμε πξσηνγελνχο 

δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν έρεη επαλεθηηκεζεί ζε 

0,6% ηνπ ΑΔΠ, ελψ επίζεο ζηνρεπφηαλ ζπλνιηθφ έιιεηκκα 6,2% ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν επίζεο 

έρεη επαλεθηηκεζεί πξνο ην ρείξνλ, ζε πεξίπνπ 7,8% ηνπ ΑΔΠ, εθ’ φζνλ ε θξίζε επηκείλεη έσο 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2020.  

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηφληζε επίζεο φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε δαπαλήζεη 

θνλδχιηα πεξίπνπ EGP40 δηζ. απφ ην παθέην δηάζσζεο πνπ εμήγγεηιε ην Μάξηην, 

επηζεκαίλνληαο φηη δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξφζζεηεο 

παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάθακςε νηθνλνκηθψλ θιάδσλ. Ο θ. Maait 

αλέθεξε φηη κεηαμχ ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, 

χςνπο EGP40 δηζ., θνλδχιηα EGP5,1 δηζ. θαηεπζχλζεθαλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο, θνλδχιηα 

EGP5 δηζ. ζην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ (γηα ηελ αγνξά βαζηθψλ αγαζψλ), θνλδχιηα EGP10 δηζ. 

ζην θξαηηθφ ηακείν Export Development Fund γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ 

επηδνηήζεσλ θαη αθφκε EGP10 δηζ. δηαηέζεθαλ γηα ηε ζηήξημε επηρεηξήζεσλ ζηνπο πιένλ 

επάισηνπο έλεθα ηεο θξίζεο θιάδνπο, θπξίσο ηνπξηζκνχ θαη αεξνκεηαθνξψλ. Καηά ηνλ θ. 

Maait, ε θξίζε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θφζηηζε ζηα δεκφζηα έζνδα θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο θάζεηεο πηψζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο απφ ην ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δηεπθξίληζε φηη νη ζπλνιηθέο 

απψιεηεο δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ην μεθίλεκα ηεο επηδεκίαο εθηηκψληαη ζε EGP75 δηζ., ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ (EGP65 δηζ.) αθνξά απνιεζζέληα θνξνινγηθά έζνδα. 



2 

 

Ο θ. Maait αλέθεξε ηέινο φηη θαηά ην δίκελν Μαξηίνπ-Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην θξάηνο 

θαηέβαιε θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP12,5 δηζ. πξνο 7 δεκφζηνπο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηξνθνδνζίαο ηεο ρψξαο κε βαζηθά αγαζά θαη ηεο απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγρψξησλ κεηαθνξψλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Καηά ηνλ Τπνπξγφ, θνλδχιηα EGP8 δηζ. απφ ηα αλσηέξσ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ θξαηηθή 

Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (General Authority for Supply Commodities – GASC) γηα πξνκήζεηα 

βαζηθψλ αγαζψλ, ελψ αθφκε EGP3,1 δηζ. δηαηέζεθαλ ζηελ ίδηα Αξρή κε ζθνπφ ηελ αγνξά 

πξντφλησλ ηεο ληφπηαο αγξνηηθήο εζνδείαο. Μηθξφηεξνπ κεγέζνπο θξαηηθά θνλδχιηα 

δηαηέζεθαλ ζηνπο αηγππηηαθνχο ζηδεξνδξφκνπο, ζηελ θξαηηθή εηαηξεία χδξεπζεο & 

απνρέηεπζεο (HCWW), ζηελ θξαηηθή εηαηξεία ζπκκεηνρψλ ζηνπο θιάδνπο θαηεξγαζίαο 

βάκβαθνο θαη θισζηνυθαληνπξγίαο (Cotton & Textile Industries Holding Company) θαη ζε 

άιινπο θξαηηθνχο θνξείο.     

 

Πξνεδξηθή έγθξηζε λφκσλ γηα θαηαβνιή θνλδπιίσλ ζε επνρηθνχο εξγάηεο & θιάδν 

θαηαζθεπψλ 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαΐνπ φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ελέθξηλε 

ηελ –ήδε εμαγγειζείζα- δέζκεπζε θνλδπιίσλ χςνπο EGP10 δηζ. ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ θαηαβνιή νηθνλνκηθνχ βνεζήκαηνο ζηνπο 

αλεπίζεκνπο θαη επνρηθνχο εξγάηεο νη νπνίνη έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία θνξσλντνχ, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε 

θιάδσλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ παλδεκία. χκθσλα κε ζρεηηθέο 

δηεπθξηλίζεηο, ηα αλσηέξσ θνλδχιηα αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο 

ηεο νηθνλνκίαο, χςνπο EGP100 δηζ. πνπ εμήγγεηιε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε.  

Ο Πξφεδξνο Al Sisi, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, πξνζππέγξαςε επίζεο 

λνκνζεζία ε νπνία εμαζθαιίδεη πξφζζεηα θνλδχιηα χςνπο EGP10 δηζ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο θξαηηθψλ νθεηιψλ πξνο 

πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ θαη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ εθηεινχλ έξγα γηα ην δεκφζην, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ, εζληθνχ ραξαθηήξα 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, φπσο ε θαηαζθεπή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο θαη ηεο λέαο πφιεο 

ηνπ Δι Αιακέηλ.   

εκεηψλεηαη ηέινο φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα λνκνζεζία (Ν. 

24/2020) δηα ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή –αλαδξνκηθά απφ ην ηέινο Μαξηίνπ- ηα 

εμαγγειζέληα ην Μάξηην 2020 κέηξα νηθνλνκηθήο αλαθνχθηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θιάδσλ πνπ 

έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. πγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ αλαβνιή θαηά ηξεηο κήλεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

εηαηξηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλαβνιή ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα αθφκε ηξεηο κήλεο. 

Δπίζεο, ε λνκνζεζία πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ρξνληθήο παξάηαζεο ηξηψλ κελψλ, επίζεο 

αλαλεψζηκεο γηα αθφκε ηξεηο κήλεο, ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

πιεγεί απφ ηελ θξίζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ θαη εμνθιήζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο παλδεκίαο, δίλνληάο ηνπο 

επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάινπλ ηηο πάζεο θχζεσο νθεηιέο ηνπο πξνο ην θξάηνο ζε ηξεηο 

δφζεηο, ρσξίο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ηφθσλ, γηα πεξίνδν ηξηψλ κελψλ (νκνίσο, αλαλεψζηκε 

γηα αθφκε ηξεηο κήλεο). Οη αλσηέξσ ειαθξχλζεηο παξέρνληαη απφ ηε λέα λνκνζεζία, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη εηαηξείεο πνπ ζα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεψλ ηεο 

δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνιχζεη εξγαδνκέλνπο ή κεηψζεη ηηο βαζηθέο απνιαβέο ηνπο εμαηηίαο 

ηεο θξίζεο απφ ηελ παλδεκία θνξσλντνχ. 

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε κεηψλεη πεξαηηέξσ ηηο αλαπηπμηαθέο ηεο πξνζδνθίεο 

Πξνο ηα κέζα Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε κείσζε πεξαηηέξσ ηηο πξνζδνθίεο ηεο φζνλ 

αθνξά ηνλ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) ζην 2%, έλαληη 

3,5% πνπ ηνλ είρε (επαλ)εθηηκήζεη ζην ηέινο Απξηιίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παλδεκία 

θνξσλντνχ ζα ζπλερηζηεί έσο ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηεο 

αξκφδηαο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed, εθ’ φζνλ ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 
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νθείιεηαη ζηελ παλδεκία ζπλερηζηεί έσο ην Γεθέκβξην, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο αλακέλεηαη λα 

θαηαγξάςνπλ πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 30% θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020/21. Ζ θα El-Saeed 

δηεπθξίληζε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλακέλεη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 

EGP740 δηζ. ην έηνο 2020/21, κε κνριφ ηηο απμεκέλεο θαηά 33% δεκφζηεο επελδχζεηο, ζην 

επίπεδν ησλ EGP281 δηζ., φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.      

 

Γειψζεηο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα κέηξα ιηηφηεηαο & ζηφρνπο δεκνζίνπ ρξένπο  

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε πεξαηηέξσ ζηηο αξρέο Μαΐνπ κε δειψζεηο θαη 

ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ν νπνίνο, ζε ζχζθεςή 

ηνπ κε ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi θαη ηνλ Π/Θ θ. Madbouly αλαθέξζεθε ζε ελδερφκελν 

πηνζέηεζεο πνιηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο, κε πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαηά ην 

πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21), εθ’ φζνλ ην απαηηήζνπλ νη πεξηζηάζεηο –ήηνη παξαηαζεί 

ρξνληθά ε εμέιημε ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην. Ο θ. Maait δηεπθξίληζε κάιηζηα φηη 

νη ελ ιφγσ πεξηθνπέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, εάλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη, παξά ην κέρξη ηψξα 

ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο, πνπ πξνβιέπεη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηά 9% ην έηνο 

2020/21.   

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ, ην χςνο ησλ θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο (Ηνπι 2019-Μαξ. 2020) εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαηά 65% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελν ζε 

κφιηο EGP21 δηζ. (πεξίπνπ $1,3 δηζ.), έλαληη επηδνηήζεσλ EGP60,1 δηζ. πνπ είραλ δηαηεζεί 

θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19, γεγνλφο πνπ βνεζά θάπσο ζηελ 

παξνχζα θάζε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο, παξέρνληαο θάπνην ρψξν γηα 

δεκνζηνλνκηθνχο ειηγκνχο ζηελ θπβέξλεζε. 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ζηελ επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνηλνβνπιίνπ, φπνπ 

ζπδεηείηαη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, φηη ε θπβέξλεζε 

είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηνλ αλαζεσξεκέλν ζηφρν αλαινγίαο ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ ζην 85% σο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ελψ ζεψξεζε απίζαλν λα 

κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πξσηνγελνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 

2% ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, εθηηκψληαο φηη απηφ ζα αληηπξνζσπεχζεη ηειηθά ην 1,5% ηνπ 

ΑΔΠ. Φπζηθά, φπσο δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κία ελδερφκελε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

θξίζεο ιφγσ ηεο επηδεκίαο, ζα θέξεη ζηελ επηθάλεηα πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμν ζελάξην, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ελδέρεηαη λα θζάζεη ην 7,8% κε 

7,9% ηνπ ΑΔΠ θαη ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ην 88% ηνπ ΑΔΠ, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

 

ηα $112,67 δηζ. ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2019 (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, 2019/20), ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 3% έλαληη ηνπ ηέινπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ (Ηνπι.-επη. 2019) θαη αλήιζε ζε $112,67, έλαληη $109,36 δηζ. ην 

επηέκβξην 2019. Δπηπιένλ, ην εμσηεξηθφ ρξένο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 εκθαλίζηεθε 

απμεκέλν θαηά 16,6% έλαληη ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2018, φηαλ είρε αλέιζεη ζε $96,61 δηζ. 

Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην καθξνπξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλαινγνχζε 

ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 ζε πνζνζηφ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη αλήιζε ζε 

$101,39 δηζ., ελψ ην βξαρππξφζεζκν εμσηεξηθφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 

ζην επίπεδν ησλ $11,28 δηζ. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηεο 

ρψξαο αληηζηνηρνχζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 ζε πνζνζηφ 33,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 34,4% ην 

επηέκβξην 2019. 

 

Νέα πηψζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ζηα $37,04 δηζ. ηνλ Απξίιην 2020 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέινο 

Απξηιίνπ 2020 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο θαηέγξαςαλ –γηα δεχηεξε ζπλερή 

θνξά, έπεηηα απφ 14 κήλεο ζπλερνχο αλφδνπ έσο ην Φεβξνπάξην 2020- κεληαία πηψζε ηεο 

ηάμεσο ησλ $3,07 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $37,04 δηζ., έλαληη $40,11 δηζ. ην Μάξηην, $45,51 δηζ. ην 



4 

 

Φεβξνπάξην θαη $45,46 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2020, θαζψο θαη $45,42 δηζ. ην Γεθέκβξην 2019, 

αληίζηνηρα. Ζ λέα αμηφινγνπ κεγέζνπο πηψζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ απνδίδεηαη 

απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ απμεκέλε ρξήζε απηψλ θπξίσο ιφγσ ηεο ηάζεο 

επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαίσλ απφ μέλνπο επελδπηέο θαη ηεο κείσζεο πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο 

επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζε αηγππηηαθνχο ηίηινπο, φπσο θαη γεληθφηεξα ζε ηίηινπο 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ. Δπίζεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δαπάλεζε ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα 

ηεο ηάμεσο ησλ $1,6 δηζ. γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ δαλείσλ απφ 

ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη αδηεπθξίληζην πνζφλ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αγνξά βαζηθψλ αγαζψλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζε 

αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ κεηψζεθε θαηά άλσ ηνπ 50%, κε 

ηνπο επελδπηέο λα πσινχλ έληνθα γξακκάηηα ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ $10,4 δηζ. (EGP161,3 

δηζ.) ζηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ κήλα, πνπ αληηπξνζψπεπαλ πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ μέλσλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ (πεξίπνπ $20 

δηζ.). χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε εμάιινπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα κεηψζεθε 

θαηά πεξίπνπ 40% ην Μάξηην, ελ κέζσ ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ πνπ δέρζεθαλ νη αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο, ζε παγθφζκην επίπεδν. Όπσο δήισζε ηέινο ν ππνδηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, θ. Aboul Naga ζηα κέζα Μαΐνπ, νη μέλνη επελδπηέο έρνπλ απνζχξεη απφ ηελ Αίγππην 

θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $17 δηζ. απφ ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηε ρψξα, ζηηο 

αξρέο Μαξηίνπ, σζηφζν, νη κεγαιχηεξεο εθξνέο μέλσλ θεθαιαίσλ έιαβαλ ρψξα ην Μάξηην, ελψ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε.     

Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2018 θαη ηνπ 2019 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011, 

ππεξβαίλνληαο ηα $45 δηζ. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηνλ Απξίιην 2019 αλέξρνληαλ ζε $44,22 δηζ.  

 

Διαθξά άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Απξίιην 2020 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ηνλ Απξίιην 2020 ειαθξά άλνδν ζην επίπεδν ηνπ 

5,88% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 5,09% ην Μάξηην, 5,32% ην Φεβξνπάξην, 7,17% ηνλ Ηαλνπάξην 

θαη 7,1% ην Γεθέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ηνλ 

Απξίιην 2020 άλνδν, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 2,54% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 1,89% ην 

Μάξηην, 1,92% ην Φεβξνπάξην, 2,66% ηνλ Ηαλνπάξην θαη 2,37% ην Γεθέκβξην 2019, αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ-Οθησβξίνπ 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είρε 

κεησζεί θαηά πεξίπνπ 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ ην 14,09% ζην 3,15%. Δπηζεκαίλεηαη 

εμάιινπ φηη ηνλ Απξίιην 2019, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 13,01% ζε 

εηήζηα βάζε. Ζ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Απξίιην απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ γεληθφηεξα, θαη εηδηθφηεξα ησλ θξνχησλ, ησλ ιαραληθψλ, ησλ ηρζπεξψλ, 

ησλ θξεάησλ, ησλ γαιαθηνθνκηθψλ, ησλ απγψλ θαη ησλ ελδπκάησλ, γεγνλφο πνπ φπσο αλέθεξε 

ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλάγθαζε ηνλ αηγππηηαθφ ηξαηφ λα πξνρσξήζεη ζε ηξνθνδνζία ηεο 

αγνξάο κε βαζηθά αγαζά ζε ηηκέο θάησ ηεο αγνξάο.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ Αίγππην  
ηηο 11 Μαΐνπ, ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) 

ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ιήςε επείγνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο 

απφ ην Σακείν, κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ “rapid financing instrument” (RFI) πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην. Σν χςνο ηεο 

εγθξηζείζαο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο πξνο ηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε $2,772 δηζ., ζχκθσλα 

κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ΓΝΣ. 

ην αλαθνηλσζέλ ηνπ, ην ΓΝΣ αλαγλσξίδεη ηελ αμηφινγε πξφνδν ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ, νθεηιφκελε θπξίσο 
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ζηελ πινπνίεζε εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν 

ππνζηεξίρζεθε απφ ην Σακείν κέζσ ηεο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ 

απηφ ρνξήγεζε πξνο ηελ Αίγππην, ζπλνιηθνχ χςνπο $12 δηζ., ζηελ ηξηεηία 2016-2019. Σν ΓΝΣ 

επηθξνηεί επίζεο ην ρξεκαηνδνηηθφ παθέην θαη ηα επείγνληα κέηξα πνπ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκφδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE) πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο. χκθσλα κε ην Σακείν, ε 

δηεζλήο παλδεκία έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

νπνίεο ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, εθ’ φζνλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ. Καηά ην ΓΝΣ, ε επείγνπζα ρξεκαηνδφηεζε ηεο Αηγχπηνπ ζα βνεζήζεη ηελ 

θπβέξλεζε λα θαιχςεη νξηζκέλεο απφ ηηο πιένλ άκεζεο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηνπο ηνκείο πγείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ζηήξημεο ησλ πιένλ πιεγέλησλ 

θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ εππαζψλ νηθνλνκηθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

ΓΝΣ δεζκεχζεθε λα παξακείλεη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα (CBE), κε ζθνπφ λα παξάζρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξφζζεηε 

ζηήξημε, εθ’ φζνλ ρξεηαζηεί. 

Σν ΓΝΣ δηεπθξίληζε εμάιινπ φηη ε επείγνπζα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε πξνο ηελ Αίγππην 

αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη ην ξπζκφ κείσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο, 

αιιά θαη λα παξάζρεη ρξεκαηνδνηηθή «αλάζα» ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ, ην Σακείν 

επηζήκαλε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε «ελδέρεηαη λα επηδηψμεη πξφζζεηε ρξεκαηνδνηηθή 

ζηήξημε απφ πνιπκεξείο θαη δηκεξείο πεγέο, κε ζηφρν λα πεξηνξίζεη θαηά ην δπλαηφλ ην 

ππνιεηπφκελν θελφ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηεο ρψξαο».  

Σν ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ ΓΝΣ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/11/pr20215-egypt-imf-executive-board-

approves-us-2-772b-in-emergency-support-to-address-the-covid19.  

Ζ εθηακίεπζε ηεο εγθξηζείζαο επείγνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο απφ ην Σακείν έιαβε 

ρψξα κφιηο κία εκέξα αξγφηεξα, ζηηο 12/5. χκθσλα κε πεγέο ηνπ ΓΝΣ, ε ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδφηεζε έιαβε ρψξα ζε κία κφλνλ εθηακίεπζε, ελψ ζα είλαη πιεξσηέα ζε πεξίνδν 5 

εηψλ, κε επηηφθην 1%.  

Απφ ηηο 12/5 μεθίλεζαλ εμάιινπ δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Σακείνπ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

ζρεηηθά κε ην ρσξηζηφ αηγππηηαθφ αίηεκα γηα παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κέζσ 

“stand-by arrangement”, πηζαλφηαηα ηεο ηάμεσο ησλ $5,5 κε $6 δηζ., ζχκθσλα κε πεγέο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ην δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο θαη κε άιινπο 

δηεζλείο πηζησηέο, ηφζν ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο φζν θαη ρψξεο, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ ηεο ηάμεσο ησλ $4 δηζ.  

 

Διαθξά κεησκέλε ζην 7,7% ε επίζεκε αλεξγία ην 1
ν
 ηξίκελν 2020 – αχμεζε ηνλ Απξίιην 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο 

αλεξγίαο θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 7,7%, ειαθξά κεησκέλνο 

έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ, ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ 2019 (8%), αιιά θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2019 (8,1%). Καηά ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ην αηγππηηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

εθηηκάηαη ζε 29 εθαη. άηνκα ην πξψην ηξίκελν 2020, απμεκέλν θαηά 0,2% ζε εηήζηα βάζε, ελψ 

ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 αλήιζε ζε 2,24 εθαη. άηνκα, κεησκέλνο 

θαηά 31 ρηι. άηνκα έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019. Πάλησο, φπσο δήισζε ζρεηηθά ε 

αξκφδηα Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, ν δείθηεο αλεξγίαο απμήζεθε 

ζεκαληηθφηαηα ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο, ζην 9,2%, θπξίσο εμαηηίαο ησλ κέηξσλ πνπ έιαβε 

ε θπβέξλεζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηε ρψξα. 

 

πκθσλία αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε Παγθφζκηα Σξάπεδα, Δ.Δ. γηα ρξεκαηνδνηήζεηο 

ζηνλ θιάδν πγείαο 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ ην Τπνπξγείν Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP150 εθαη. πξνο βειηίσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/11/pr20215-egypt-imf-executive-board-approves-us-2-772b-in-emergency-support-to-address-the-covid19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/11/pr20215-egypt-imf-executive-board-approves-us-2-772b-in-emergency-support-to-address-the-covid19
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εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Άλσ Αίγππην, κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο Qena θαη Sohag, θαζψο θαη ζηελ 

αγνξά πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο εδψ Γηπι. Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβε θ. Surkos, 

ε Δ.Δ. δηαζέηεη αλαπηπμηαθά θνλδχιηα χςνπο €89 εθαη. κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

αηγππηηαθνχ θιάδνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (δηα ηεο αγνξάο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ πγείαο) ζην πιαίζην παθέηνπ βνήζεηαο ζπλνιηθνχ χςνπο €1,5 

δηζ. γηα 5 ρψξεο (Αίγππην, Ηνξδαλία, Παιαηζηίλε, Μαξφθν θαη Σπλεζία) πξνθεηκέλνπ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ηφζν ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, φζν θαη ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al 

Mashat, επηδίδνληαη ζε εθζηξαηεία πεηζνχο δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ (Παγθφζκηα 

Σξάπεδα, IFC, ΔΣΔπ, EBRD, African Development Fund) πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζνπλ 

πηζησηηθέο γξακκέο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ψζηε απηέο λα ζηεξίμνπλ ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

 

Νέα ηέιε εηζάγεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνο ηφλσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

ηα κέζα Μαΐνπ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε λνκνζρέδην πνπ επέβαιε ζεηξά 

«αλαπηπμηαθψλ ηειψλ» ζε δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε βελδίλε θαη 

ην πεηξέιαην ληίδει, νη ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ηα αζιεηηθά 

ζπκβφιαηα θαη ε αδεηνδφηεζε αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ, νη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, ν θαπλφο θαη 

ηα πξντφληα θαπλνχ, θαζψο θαη νη δσνηξνθέο γηα νηθφζηηα δψα. χκθσλα κε ζρεηηθέο 

δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, «δελ πξφθεηηαη λα ζεκεησζεί αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, δεδνκέλνπ φηη δηα ηνπ λένπ λφκνπ ην κφλν πνπ 

αιιάδεη είλαη ην πνηνο ζα εηζπξάηηεη ηα –ήδε ππάξρνληα- ηέιε» (ζεκ.: δηελεξγνχληαη 

αλαπξνζαξκνγέο κεηαμχ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ & ηνπ Τπ. Πεηξειαίνπ / EGPC). Ο θ. Maait 

δηεπθξίληζε επίζεο φηη ηα επηβιεζέληα ηέιε εθηηκάηαη πσο ζα απνθέξνπλ έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 

EGP6 δηζ. ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ θνξσλντνχ. Απφ ηα επηβιεζέληα ηέιε, νξηζκέλα εθθξάδνληαη 

σο πνζνζηά επί ηεο αμίαο –κεηά θφξσλ- ησλ αγαζψλ, θπκαηλφκελα κεηαμχ 2,5% θαη 25%, ελψ 

άιια εθθξάδνληαη σο θαη’ απνθνπή επηβαξχλζεηο αλά κνλάδα πνζφηεηαο. Δλδηαθέξνλ είλαη 

φηη, κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ηειψλ, πεξηιακβάλεηαη ε επηβνιή πξφζζεηνπ ηέινπο ζηα 

εηζαγφκελα ηειεηνπνηεκέλα ραιπβνπξγηθά πξντφληα, ηεο ηάμεσο ηνπ 10% επί ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κεηά απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο θφξνπο. 

 

ε ηξαγηθά ρακειά επίπεδα ηνλ Απξίιην ν ηδησηηθφο, κε πεηξειατθφο 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 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ αγνξάο IHS 

Markit, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ηνλ 

Απξίιην 2020, ζαθψο επεξεαζκέλε απφ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο επηδεκίαο πνπ εθάξκνζε ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, θαηέγξαςε ηεξάζηηα πηψζε έλαληη ηνπ Μαξηίνπ, θζάλνληαο ζην ηζηνξηθά ρακειφ 

επίπεδν ησλ 29,7 κνλάδσλ, έλαληη 44,2 κνλάδσλ ην Μάξηην. Ο δείθηεο PMI γηα ηελ Αίγππην 

είρε αλέιζεη ην Φεβξνπάξην ζηηο 47,1 κνλάδεο θαη ηνλ Ηαλνπάξην ζηηο 46 κνλάδεο, ζηαζεξά 

θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σνλ Απξίιην 2020, 

ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, θαηαγξάθεθε λέα ζεκαληηθφηαηε πηψζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο, 

ησλ λέσλ παξαγγειηψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθά κεησκέλεο εγρψξηαο θαη 

δηεζλνχο δήηεζεο. Σν επίπεδν ησλ λέσλ παξαγγειηψλ κεηψζεθε ηνλ Απξίιην κε ηνλ πςειφηεξν 

ξπζκφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί απφ ην 2011, ελψ απμήζεθε ζεκαληηθά ν ξπζκφο ησλ απνιχζεσλ 

εξγαδνκέλσλ, νδεγψληαο ζε πηψζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ εδψ θαη πάλσ 

απφ ηξία ρξφληα. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή έξεπλα, αθφκε θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέκεηλαλ ζε 

ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε απφ ην ηέινο Μαξηίνπ, πξνέβεζαλ ζε καδηθήο θιίκαθαο πεξηθνπέο 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, δεδνκέλσλ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ηεο εγρψξηαο, αιιά θαη ηεο 
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δηεζλνχο δήηεζεο (κε εμαίξεζε βεβαίσο νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο ηα ηξφθηκα). Αληίζηνηρα, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ πξνρψξεζε ζε δξαζηηθέο κεηψζεηο ηνπ επηπέδνπ 

ησλ απνζεκάησλ, ελ κέζσ αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο παλδεκίαο θαη 

ζπλαθψο ηεο δήηεζεο. Πάλησο, ην επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκεραληθήο κεγέζπλζεο θάλεθε ηνλ Απξίιην λα βειηηψλεηαη 

ειαθξψο έλαληη ησλ εμαηξεηηθά ρακειψλ επηπέδσλ ηνπ Μαξηίνπ, κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

κεηαπνίεζεο λα πξνζδνθνχλ ζηαδηαθή πιήξε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο.  

 

πκθσλία ηνπ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ κε ακεξηθαληθφ επελδπηηθφ ηακείν 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ππνγξαθή κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξφζθαηα ζπζηαζέληνο θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SWF) θαη 

ηνπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ Concord International Investment Group, ην νπνίν 

εδξεχεη ζηε Ν. Τφξθε. Αληηθείκελν ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία 

θνηλνπξαμίαο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί ηνλ θιάδν πγείαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο, θαη θπξίσο ζηελ Αίγππην, κε χςνο 

ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ ηεο ηάμεσο ησλ $300 εθαη. θαηά ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σν ππφ ζχζηαζε ηακείν ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη αθ’ ελφο πιαηθφξκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αηγχπηνπ θαη αθ’ εηέξνπ δηεζλέο 

δίθηπν ππεξεζηψλ πγείαο κε επίθεληξν ηελ Αίγππην –ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ- πνπ ζα εμππεξεηεί ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Δπξψπεο, ηεο Μ. 

Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο. Καηά ηελ άπνςε ηεο θαο El-Saeed, Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

ε νπνία είλαη θαη επηθεθαιήο ηνπ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ ηεο  Αηγχπηνπ (SWF), αιιά 

θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ SWF, θ. Soliman, «ην λέν ππφ δεκηνπξγία ηακείν ζα 

δξάζεη σο θαηαιχηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν πγείαο ζηε 

ρψξα, ελψ επίζεο ζα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πξαγκαηνπνίεζεο, 

απφ θνηλνχ κε άιιεο ρψξεο, επελδχζεσλ ζε κεγάινπ κεγέζνπο projects ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ». 

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε πξφηαζεο ηνπ GAFI γηα ζπκπεξίιεςε εηαηξεηψλ ζε ειεχζεξεο 

δψλεο 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε 

πξφηαζε ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 72/2017, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ άδεηεο ζε 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θπζηθνχ αεξίνπ, παξαγσγήο ιηπαζκάησλ θαη πεηξνρεκηθψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ειεπζέξσλ δσλψλ. 

 

Έληαζε γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο (GERD) 

Πξνο ηα κέζα Μαΐνπ θιηκαθψζεθε ε έληαζε κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Αηζηνπίαο φζνλ αθνξά ηελ 

πιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο 

(GERD), θαζψο ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζα μεθηλήζεη λα γεκίδεη ην θξάγκα 

απφ ηνλ πξνζερή Ηνχιην. εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην, ηφζν ε Αίγππηνο φζν θαη ην 

νπδάλ είραλ απνξξίςεη αηζηνπηθή πξφηαζε γηα κεξηθή ζπκθσλία, ε νπνία ζα επέηξεπε λα 

μεθηλήζεη ε πξψηε θάζε ηεο πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο. Σελ 1
ε
 Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε είρε απεπζχλεη επηζηνιή ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ ΖΔ, αλαιχνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ησλ ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ 

θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, γηα ην θξάγκα –νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζε αδηέμνδν ζηηο αξρέο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο- θαη επηθεληξψλνληαο ζην γεγνλφο φηη ε Αίγππηνο έρεη ελεξγήζεη κε 

γλψκνλα ην δηεζλέο δίθαην. ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ε αηζηνπηθή 

πιεπξά δεζκεχζεθε λα απαληήζεη δηεμνδηθά, επηθεληξψλνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ζην 

φηη ε πιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο δελ πξφθεηηαη λα βιάςεη ηηο θαηάληε 

ρψξεο. εκεηψλεηαη ηέινο φηη, φπσο αλέθεξε ν Σχπνο, ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε απέξξηςε ζηηο 

αξρέο Μαΐνπ πξφηαζε ηεο Αηζηνπίαο γηα ηε ζχλαςε δηκεξνχο ζπκθσλίαο πξνθεηκέλνπ λα 

μεθηλήζεη ε πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ, εκκέλνληαο ζηε ζέζε 

ηεο φηη πξνηνχ αξρίζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο ρξεηάδεηαη λα επέιζεη ηξηκεξήο 

ζπκθσλία.   
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Δθηηκήζεηο ηεο EBRD γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 

ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζεο εθηηκήζεηο ηεο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) αλέθεξε φηη αλακέλεη πσο ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα κεγεζπλζεί κε ξπζκφ 

3%  ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο, ελψ γηα ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο (2020) ε Σξάπεδα 

αλακέλεη ξπζκφ κεγέζπλζεο ζην 0,5%, εμαηηίαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Ζ 

EBRD αλαθέξεη φηη ε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, αιιά θαη ζηελ εθηηκψκελε επηβξάδπλζε 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο, ελψ 

αλακέλεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζα επηθεληξσζεί ζην δεχηεξν 

ήκηζπ απηνχ (Ηαλ.-Ηνχλ. 2021), ππνβνεζνχκελε θπξίσο απφ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο, πνπ 

ππνζηεξίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή ρακειψλ επηηνθίσλ πνπ θαίλεηαη λα έρεη 

πηνζεηήζεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE). Καηά ηελ EBRD, ν πιεζσξηζκφο 

αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί ππφ έιεγρν, ελψ θαη ν δείθηεο ελεξγείαο εθηηκάηαη πσο ζα επαλέιζεη 

ζε πησηηθή ηξνρηά πεξί ηα κέζα ηνπ 2021. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηζηξνθή ζε 

πςειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, ε EBRD ζεσξεί εμάιινπ ηελ επαλαπξνζέιθπζε ηνπξηζηηθψλ 

ξνψλ απφ ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ, εζληθήο 

ζεκαζίαο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηε ρψξα, ι.ρ. ηεο λέαο δηνηθεηηθήο 

πξσηεχνπζαο θαη ησλ ππνινίπσλ λέσλ πφιεσλ, θαηαζθεπήο βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ θ.α.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη αηγππηηαθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο δηέζεζαλ δνιιαξηαθά ηνπο απνζέκαηα ην Μάξηην 

Όπσο αλέθεξαλ δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην θαίλεηαη φηη δηέζεζαλ 

δνιιάξηα απφ ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηνπο απνζέκαηα πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, βνεζψληαο έηζη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηζνηηκίαο ηεο ιίξαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ηα θαζαξά μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ην 

Μάξηην θαηέγξαςαλ πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ 45% έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, θαηεβαίλνληαο ζε 

EGP196,7 δηζ. έλαληη EGP358,78 δηζ. ην Φεβξνπάξην, θαζψο ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ 

πξνθάιεζε θχκα θπγήο θεθαιαίσλ απφ ηελ Αίγππην θαη ηηο ππφινηπεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. 

Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, νη θαζαξέο ππνρξεψζεηο ησλ αηγππηηαθψλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ην Μάξηην απμήζεθαλ θαηά EGP15,6 δηζ. έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, 

αλεξρφκελεο ζε EGP251,4 δηζ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην κήλα Μάξηην νη εθξνέο 

θεθαιαίσλ απφ ηελ Αίγππην αλήιζαλ ζε $13,5 δηζ., θαζψο ε αμία ησλ ρξενγξάθσλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ κεηψζεθε θαηά ην ήκηζπ πεξίπνπ. Πάλησο, 

έγθπξνη εγρψξηνη θαη δηεζλείο νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη «ηα ρεηξφηεξα έρνπλ ήδε 

πεξάζεη φζνλ αθνξά ηελ ηάζε θπγήο θεθαιαίσλ», ελψ ε πξφζθαηε άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) – φπσο θαη ε αλακελφκελε, ελδερνκέλσο απφ ηα 

κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ λέα ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην ΓΝΣ- εθηηκάηαη φηη ζα 

βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ πξνο ηελ αηγππηηαθή 

νηθνλνκία. 

 

Μηθξή πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ην Φεβξνπάξην 2020 

χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη ζπλνιηθέο 

εγρψξηεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2020 εκθαλίζηεθαλ ειαθξά 

απμεκέλεο θαηά 1,4% έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ, αλεξρφκελεο ζε EGP4,306 έλαληη EGP4,246 

ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην θαη EGP4,236 ηξηζ. ην Γεθέκβξην 2019. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, 

νη θαηαζέζεηο ηνπ θξάηνπο αλέξρνληαλ ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2020 ζε EGP620,63 δηζ. 

(απμεκέλεο θαηά 3% έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ), ελψ εθείλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 

1,1% έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζε EGP3,685 ηξηζ. Σέινο, ην χςνο ησλ ρνξεγήζεσλ δαλείσλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο ην Φεβξνπάξην 2020 εκθαλίζηεθε απμεκέλν ζε EGP1,892 

ηξηζ., έλαληη EGP1,866 ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην, κε ηα δάλεηα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 72,6% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ ρνξεγήζεσλ, κε αμία EGP1,373 

ηξηζ. 
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Δηδήζεηο απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ 

ην πξψην ήκηζπ ηνπ Μαΐνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αθνινχζεζε ζπλνιηθά αλνδηθή 

πνξεία, ζε ζπλέρεηα ηεο «θαζίδεζεο» ηελ νπνία είρε ππνζηεί ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ιφγσ  

καδηθψλ πσιήζεσλ ηίηισλ, θαζψο θαη ησλ ελαιιαγψλ αλνδηθψλ θαη θαζνδηθψλ ηάζεσλ πνπ 

επηθξάηεζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ. Σν Μάην, ν δείθηεο EGX30, απφ ην επίπεδν ησλ 

10.554 κνλάδσλ ζηηο 30/4, θηλήζεθε αξρηθά θαζνδηθά θζάλνληαο ηηο 10.082 κνλάδεο ζηηο 4/5, 

γηα λα αλέβεη θαη πάιη –κε θάπνηεο δηαθπκάλζεηο- ζηε ζπλέρεηα, θιείλνληαο ζηηο 12/5 ζηηο 

10.588 κνλάδεο, πνπ ήηαλ ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ εδψ θαη πεξίπνπ 1
1/2

 κήλα, γηα λα 

αθνινπζήζεη ειαθξά πησηηθή πνξεία ζηε ζπλέρεηα θαη λα θιείζεη ζηηο 10.287 κνλάδεο ζηηο 

14/5, ζε επίπεδα κεησκέλα θαηά 26,3% έλαληη ησλ αξρψλ ηνπ έηνπο.  

ηηο 10/5, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ έζεζε εμάιινπ ζε επίζεκε ιεηηνπξγία θαηλνχξην δείθηε, 

κε ηίηιν “EGX100 Equal Weight Index” (EWI), ν νπνίνο δίλεη ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

εηαηξείεο ίζν βάξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ δείθηε, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ πξψηε εκέξα κεηά ηελ αλαζεψξεζε απηνχ, ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα 

ζε ηξηκεληαία βάζε. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ αλσηέξσ λέν δείθηε κεηέρνπλ νη 100 θνξπθαίεο 

εηαηξείεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο θαη ηδίξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θεληξηθνχ δείθηε EGX30, θαζψο θαη ηνπ 

δείθηε EGX70 EWI. Ο λένο δείθηεο EGX100 EWI αληηθαζηζηά ηνλ πθηζηάκελν δείθηε 

EGX100 θαη αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ, φπσο 

ηα ελδεηθηηθά θεθάιαηα (“index funds”), θαζψο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή 

επελδπηηθψλ ηακείσλ ζην Υξεκαηηζηήξην.  

Σέινο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή 

Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) απνθάζηζε πξφζθαηα ηε κείσζε ησλ ηειψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζε αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ θαηά 

50%, ζην επίπεδν ηνπ 0,005% κε κέγηζην φξην EGP250 αλά ζπλαιιαγή, κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Σα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο φηη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε γηα 

ζπλαιιαγέο ζε νκφινγα, ηίηινπο ινηπνχο ρξένπο θαη ηζιακηθά νκφινγα “sukuk” ζα κεησζνχλ 

αληίζηνηρα, ζε 0,0025%, ηνπ χςνπο εθάζηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο, θαηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε 

FRA πεξηέθνςε ην επίπεδν ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζε 0,01% ηεο αμίαο 

ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη ηα ηέιε «εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ» ζε επίζεο 0,01% ηεο αμίαο 

εθάζηεο ζπλαιιαγήο.    

 

Γηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

ηηο 4/5 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε επηηπρία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, δσδεθάκελεο 

δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο $800 εθαη. Ζ CBE δέρζεθε 31 πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ 

χςνπο $1,095 δηζ. (ε δήηεζε ππεξθάιπςε ηελ πξνζθνξά θαηά 1,37 θνξέο), εθ ησλ νπνίσλ 

έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 25 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο αμίαο $975,4 εθαη. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν 

επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην ηεο 4
εο

 Μαΐνπ 

αλήιζε ζε 3,495%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,491%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 

 

Υξεκαηνδνηήζεηο ηεο EBRD θαη ηεο ΔΣΔπ πξνο ηξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $100 

εθαη. πνπ ρνξήγεζε ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) πξνο 

εθάζηε εθ ησλ δχν κεγάισλ ηδησηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην, 

NBK Egypt (National Bank of Kuwait) θαη QNB Al Ahli (Qatar National Bank), ζην πιαίζην ηεο 

ππνβνήζεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δηεζλνχο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο EBRD, «νη δαλεηαθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηηο δχν ελ ιφγσ ηξάπεδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρή απφ απηέο 

δαλείσλ πξνο εγρψξηεο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο ζε ξεπζηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλερηδφκελεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία». Ζ EBRD αλαθνίλσζε επίζεο φηη έρεη 
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δεζκεχζεη ζπλνιηθά θεθάιαηα χςνπο $850 εθαη. γηα παξνρή δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο 

αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα πξνο εθείλνπο ηνπο πειάηεο 

ηνπο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε. Σα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο 

φηη ε EBRD, ζην πιαίζην εηδηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ (“trade 

facilitation”) αχμεζε ην ρξεκαηνδνηηθφ ηεο φξην γηα ηελ QNB Al Ahli θαηά $100 εθαη., 

αλεβάδνληάο ην ζε $250 εθαη. ζπλνιηθά, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ηξάπεδα δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πειαηψλ ηεο.   

Πεξαηηέξσ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε ηξίηε κεγαιχηεξε θξαηηθή ηξάπεδα ηεο 

Αηγχπηνπ, Banque du Caire, ππέγξαςε ζπκθσλία ζηηο αξρέο Μαΐνπ κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα ηελ παξνρή απφ ηε δεχηεξε δαλεηαθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ $100 

εθαη., κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
 

Η θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ εγθξίλεη ηηο κεηψζεηο ηέινπο ραξηνζήκνπ & 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ επί κεξηζκάησλ 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ ελέθξηλε ηηο 

εμαγγειζείζεο απφ ηα κέζα Μαξηίνπ κεηψζεηο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, κεηψλνληαο ην ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζε 0,075% (αληί 

0,05% πνπ είρε εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε) απφ 0,15% γηα ηνπο ληφπηνπο επελδπηέο, θαη ζε 

0,125% απφ 0,15% γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Δπίζεο, ε επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ ελέθξηλε ηε 

κείσζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξν (withholding tax) γηα ηε ιήςε κεξηζκάησλ απφ εγρψξηεο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε ζπληειεζηή 5%, έλαληη ζπληειεζηή 10% πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα. 

εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ δελ ελέθξηλε ηειηθά ηελ εμαγγειζείζα απφ ηελ 

θπβέξλεζε απαιιαγή ησλ «άκεζσλ» (“spot”) ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην απφ ην ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ηφζν γηα ηνπο εγρψξηνπο φζν θαη γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, «πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηνχλ θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο», φπσο δήισζε ν αληηπξφεδξνο ηεο επηηξνπήο. 

Θπκίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη επίζεο ηελ πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο 

εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ κεηαβηβάζεηο ηίηισλ θαηά 

δχν αθφκε έηε, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, θαζψο θαη ηε κφληκε απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ 

απφ ηελ ελ ιφγσ θνξνιφγεζε. Ζ σο άλσ απφθαζε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί επίζεο απφ ην 

θνηλνβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη. 

 

Γηαηήξεζε ζηαζεξψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζε ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 14 Μαΐνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, φπσο 

είρε θάλεη θαη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο, ζηηο 16 Μαξηίνπ, ηα είρε κεηψζεη 

θαηά 300 κνλάδεο βάζεο ζε κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Έηζη, ην επηηφθην 

θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξήζεθε ζε 9,25%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 10,25%, 

ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζε 9,75%, αληίζηνηρα. Ζ εθ λένπ δηαηήξεζε 

ακεηάβιεησλ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ήηαλ αλακελφκελε απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα Αηγχπηνπ είρε κεηψζεη ηέζζεξηο θνξέο ηα επηηφθηα, θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Η ππαίζξηα δηαθήκηζε έρεη πιεγεί απφ ηνλ παλδεκία θνξσλντνχ 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο βαζηδφκελνο ζε θιαδηθέο πεγέο, 

πάλσ απφ ηηο κηζέο γηγαληηαίεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο νδηθέο 

αξηεξίεο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Καΐξνπ ήηαλ θελέο ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε πνζνζηφ θελφηεηαο ηεο ηάμεσο κφιηο ηνπ 18% θαηά ηνλ αληίζηνηρν κήλα πέξζη. 

χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ πεγέο, νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ 

πεξηθφςεη ηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο δαπάλεο γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, κε ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ λα αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 27% ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην 2020, έλαληη πνζνζηνχ 43% πνπ απηφο θαηειάκβαλε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2019. Αληίζηνηρα, ν δηαθεκηζηηθφο ρψξνο πνπ δηαηέζεθε γηα δηαθεκηζηηθέο αθίζεο 
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θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ επξείαο θπθινθνξίαο θαη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαηέγξαςε 

κεηψζεηο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ηνπ 2019. Αληηζέησο, νη ελ ιφγσ θιαδηθέο πεγέο 

αλέθεξαλ φηη απμήζεθαλ θαηά 70% ζε εηήζηα βάζε νη ππαίζξηεο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ελ ιφγσ ζπλνιηθή πηψζε ηεο ππαίζξηαο δηαθεκηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απνηειεί θπξίαξρν κέζν δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο Αηγχπηνπ θαη ην Κάηξν, νθείιεηαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ηεο θίλεζεο νρεκάησλ ζηε 

κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Καΐξνπ, ηεο ηάμεσο ηνπ 45% ζε εηήζηα βάζε, ην κήλα Απξίιην 2020, 

ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο. Πάλησο, εηδηθνί ηνπ θιάδνπ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο εθηηκνχλ 

φηη ηα ζρεηηθά πνζνζηά πιεξφηεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ ππαίζξηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ αλακέλεηαη 

λα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη, θπξίσο απφ ηνλ πξνζερή Ηνχλην.         

 

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην ηνλ Ιαλνπάξην 2020  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην 

θαηέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην 2020 ειαθξφηαηε άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% ζε κεληαία βάζε, 

αλεξρφκελνο ζε 95,7 εθαη. έλαληη 95,4 εθαη. ην Γεθέκβξην 2019. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εγρψξησλ 

ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ απμήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην θαηά 6,5% ζε κεληαία βάζε, αλεξρφκελνο ζε 

53,15 εθαη., έλαληη 49,9 εθαη. ρξεζηψλ ην Γεθέκβξην 2019. Ο αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ δηαδηθηχνπ 

κε ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε απμεκέλνο ηνλ Ηαλνπάξην 2020 θαηά 4,6% ζε 

κεληαία βάζε, θζάλνληαο ηνπο 9,1 εθαη. έλαληη 8,7 εθαη. ρξεζηψλ ην Γεθέκβξην 2019, ελψ ν 

αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην 

2020 απμεκέλνο θαηά 8,5% ζε κεληαία βάζε, θζάλνληαο ηα 42,3 εθαη. άηνκα έλαληη 39 εθαη. ην 

Γεθέκβξην 2019.   

 

Η ρξεκαηνδνηηθή πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο 

θαηαζθεπέο 

ηα κέζα Μαΐνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ αλαθνίλσζε φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ πξσηνβνπιία ηεο Σξάπεδαο γηα 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε νηθνλνκηθψλ θιάδσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο κε ζπλνιηθά θεθάιαηα χςνπο EGP100 δηζ. Θπκίδνπκε φηη ε ελ ιφγσ πξσηνβνπιία 

αξρηθά αθνξνχζε ηε ζηήξημε βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζπλέρεηα σζηφζν έρεη δηεπξπλζεί 

ζπκπεξηιακβάλνληαο επίζεο ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ηψξα θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο. Οη θαηαζθεπαζηηθέο, φπσο θαη νη ινηπέο εγρψξηεο εηαηξείεο πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ 

ηα επεξγεηήκαηα ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην εηήζην ηδίξν ηεο 

ηάμεσο ησλ EGP50 εθαη. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, εθπξφζσπνη ηνπ 

αηγππηηαθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αζθνχλ πηέζεηο ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ιηαλεκπνξίνπ θαη ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο γηα παξνρή ρακειφηνθσλ δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο. 

 

Σν Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ πξνσζεί λνκνζεζία ελνπνίεζεο ηνπ εκπνξηθνχ κεηξψνπ 

Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ 

πξνσζεί λνκνζρέδην κε ηίηιν “Unified Economic Operators Registry Act”, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη ε ζπγρψλεπζε πέληε δηαθνξεηηθψλ κεηξψσλ φπνπ πξέπεη –έσο ηψξα- λα 

εγγξάθνληαη νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζε κφλνλ έλα. πγθεθξηκέλα, ε πξνσζνχκελε 

λνκνζεζία αλακέλεηαη λα ζπγρσλεχζεη ην εκπνξηθφ κεηξψν, ην κεηξψν βηνκεραληψλ, ην 

κεηξψν εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ, θαζψο θαη ηα κεηξψα εηζαγσγέσλ θαη εμαγσγέσλ, ζε έλα 

θαη κνλαδηθφ κεηξψν πνπ ζα ππάγεηαη ζηελ αηγππηηαθή Αξρή Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 

(ITDA), κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ νη 

λενδεκηνπξγνχκελεο επηρεηξήζεηο θαη βεβαίσο, ηα ζρεηηθά θφζηε.     
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ε άλσ ησλ EGP4 ηξηζ. ε αμία ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ απφ ηνλ Ινχιην 2014 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη απφ ηνλ Ηνχιην 2014 επελδχζεη θεθάιαηα πάλσ απφ EGP4 ηξηζ. (πεξίπνπ 
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$254,8 δηζ.) ζε 25.000 αλαπηπμηαθά έξγα, ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ έρνπλ νινθιεξσζεί, ελψ 

άιια βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ηα κέζα ηνπ 2021. Ζ θα 

El-Saeed επηζήκαλε φηη θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2014 – Γεθεκβξίνπ 2019 είραλ νινθιεξσζεί 

ζπλνιηθά πάλσ απφ 16.000 αλαπηπμηαθά έξγα, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP2,2 ηξηζ., 

ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη αθφκε ε πινπνίεζε αθφκε 9.000 θξαηηθψλ projects, εθηηκψκελεο 

αμίαο EGP2 ηξηζ. Απφ ην ζχλνιν ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, 4.446 αθνξνχλ ηελ Άλσ Αίγππην, 

κε ζπλνιηθφ θφζηνο πεξίπνπ EGP296 δηζ. θαη 1.498 αθνξνχλ ηηο παξακεζφξηεο επαξρίεο, 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP182 δηζ. Σα ζθήπηξα φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

επελδχζεσλ θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν θαηέρεη ν θιάδνο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

νξπθηνχ πινχηνπ, κε πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ζπλνιηθήο αμίαο EGP1 ηξηζ. θαη ζε 

εμέιημε επελδχζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP1,1 ηξηζ. Αθνινπζνχλ ν θιάδνο ειεθηξηζκνχ & 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε αμία νινθιεξσζέλησλ έξγσλ ζηηο EGP387 δηζ. θαη ελ εμειίμεη 

έξγσλ άλσ ησλ EGP88 δηζ., ν θιάδνο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο κε νινθιεξσζέληα έξγα αμίαο 

πεξίπνπ EGP208 δηζ. θαη ελ εμειίμεη έξγα κε αμία EGP830 δηζ., θαζψο θαη ν θιάδνο κεηαθνξψλ 

κε νινθιεξσζέληα έξγα αμίαο πεξίπνπ EGP175 δηζ. θαη ελ εμειίμεη έξγα θφζηνπο EGP478 δηζ. 

Με αηζζεηά κηθξφηεξα χςε επελδχζεσλ αθνινπζνχλ νη θιάδνη βηνκεραλίαο & εκπνξίνπ, πγείαο 

θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γεσξγίαο θαη αγξνηηθήο άξδεπζεο. Σέινο, ε θα El-Saeed αλέθεξε 

φηη θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2018 – Ηνπλίνπ 2021, ην κεξίδην ηνπ ιένληνο ζηα ππφ πινπνίεζε  

αλαπηπμηαθά έξγα έρεη ε πεξηθέξεηα ηνπ Πνξη αΐλη (αμία EGP357 δηζ.), αθνινπζνχκελε απφ ην 

Κάηξν (EGP343 δηζ.), ηελ Γθίδα (EGP242 δηζ.) θαη ηελ Αιεμάλδξεηα (EGP134 δηζ.).    
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο LNG αληηπξνζψπεπζαλ ην 1% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ην 2019 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο International Gas Union, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο έηνπο 

αληηπξνζψπεπζαλ κεξίδην 1% ηνπ παγθφζκηαο αγνξάο LNG. Καηά ηελ έθζεζε, νη πνζφηεηεο 

ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ απμήζεθαλ ην 2019 ζε 3,5 εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο έλαληη 1,4 εθαη. 

ηφλσλ ην 2018. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο 

(CAPMAS), ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ LNG ην 2019 εκθάληζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

150% έλαληη ηνπ 2018, αλεξρφκελε ζε $1,24 δηζ. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο International Gas Union, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμαρζείζεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αηγππηηαθνχ LNG (1,3 εθαη. ηφλνη) 

είρε πξννξηζκφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ νη ινηπέο θχξηεο αγνξέο ηνπ αηγππηηαθνχ πγξνπνηεκέλνπ 

αεξίνπ είλαη θαηά ζεηξά ην Παθηζηάλ (600 ρηι. ηφλνη) θαη ε ηγθαπνχξε (300 ρηι. ηφλνη). Καηά 

ηελ έθζεζε, νη εμαγσγέο αηγππηηαθνχ LNG αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2020, δεδνκέλνπ φηη ε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku έρεη θζάζεη ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 2019 ζε 

επίπεδα πιήξνπο δπλακηθφηεηαο. 

 

Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο αλαλέσζε γηα 1 έηνο άδεηεο παξαγσγήο-

δηαλνκήο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (EgyptERA), επεμέηεηλε ρξνληθά θαηά έλα αθφκε έηνο ηελ ηζρχ ησλ 

αδεηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα πέληε εηαηξείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

EgyptERA επεμέηεηλε ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ νκίινπ Midor Electric 

Company (MIDELEC), ησλ αδεηψλ δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ ησλ νκίισλ Madinaty 

Electromechanical Energy θαη Tropi 2 for Tourism Development, ελψ απνθάζηζε επίζεο λα 

ζπκπεξηιάβεη ην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Al-Murshidi Mall ζηελ πεξηνρή 

Sheikh Zayed ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ ζην πεδίν δηθαηνδνζίαο ηνπ νκίινπ Consukorra 

for Trade Agencies and Technical Consultations.  

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο EgyptERA, θ. Abdel Rahman, ππάξρνπλ αξθεηνί 

επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο γηα ιήςε αδεηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο λα βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο. Ο θ. 

Abdel Rahman αλέθεξε επίζεο φηη ε EgyptERA έρεη εγθξίλεη ηελ άδεηα ηεο National Company 

for Youth Housing πξνθεηκέλνπ λα δηαλέκεη ειεθηξηθφ ξεχκα ζε θαηαζθεπαζηηθφ ηεο project 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Sheikh Zayed, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο πεληαεηνχο δηάξθεηαο γηα 
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δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ φκηιν Arab Development & Housing Company, ζην πιαίζην 

ησλ ππφ πινπνίεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ Capital Business Park θαη Atrium ζηελ πεξηνρή 

Sheikh Zayed. 

 

ηνλ «πάγν» ην έξγν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-. Αξαβίαο 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, νη εξγαζίεο πινπνίεζεο ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε ηε . Αξαβία, κε θαιψδην 

δπλακηθφηεηαο 3 GW, έρεη ηεζεί πξνζσξηλά ζηνλ «πάγν», κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο λα έρνπλ 

αλαβιεζεί έσο φηνπ μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε δηεζλήο παλδεκία 

θνξσλντνχ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ είραλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα ππεξαηζηφδνμεο 

δειψζεηο δηαθφξσλ αμησκαηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αλακελφηαλ νη ζπκβάζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ λα ππνγξαθνχλ έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο κελφο, κε πξννπηηθή νη 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο λα μεθηλήζνπλ ηνλ Ηνχλην.  

Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο είρε αλαθέξεη φηη ε θξαηηθή 

εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) είρε κεηαζέζεη ρξνληθά, θαηά 40 έσο 60 

εκέξεο, ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ ζην πιαίζην δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ κεγάινπ έξγνπ, ιφγσ ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ηε . 

Αξαβία είρε αθπξσζεί, δηφηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί 

πξνζσξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο εκβέιεηαο - αλαπηπμηαθνχ έξγνπ 

“NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκεραληθή – επηρεηξεκαηηθή δψλε ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα 

θαη πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ).  

   

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Ινξδαλία έρεη επαλεθθηλήζεη εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Ηνξδαλία έρεη πξφζθαηα 

επαλεθθηλήζεη ηηο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ απφ ηελ Αίγππην. Ωο πεγή 

ηεο ελ ιφγσ πιεξνθφξεζεο αλαθέξεηαη ν αηγππηηαθφο Οξγαληζκφο Διέγρνπ Δμαγσγψλ-

Δηζαγσγψλ (GOEIC). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ σζηφζν φηη νη ινηπέο εμαγσγέο 

αηγππηηαθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ Ηνξδαλία εμαθνινπζνχλ λα ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

απαγφξεπζεο. 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απμάλεη ηα ηεισλεηαθά ηέιε 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

πξνέβε ζε απμήζεηο ηνπ χςνπο ησλ δηαθφξσλ ηεισλεηαθψλ ηειψλ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη ελ ιφγσ απμήζεηο 

πξνσζήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ πξφζθαηα ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα. Οη απμήζεηο αθνξνχλ ην χςνο ηεο 

ηεισλεηαθήο εγγχεζεο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ πξντφλησλ, ησλ royalties πνπ θαηαβάιινληαη 

ζηηο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο έθδνζεο επίζεκσλ εγγξάθσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ. 

 

Η GASC ππνγξάθεη ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία κε ηελ ITFC γηα πξνκήζεηα βαζηθψλ 

αγαζψλ 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (General Authority for 

Supply Commodities – GASC) ππέγξαςε κε ηελ International Islamic Trade Finance 

Corporation (ITFC) –ηνπ νκίινπ ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο (IDB)- ρξεκαηνδνηηθή 

ζπκθσλία γηα ιήςε δαλείνπ χςνπο $100 εθαη. κε επλντθνχο φξνπο, κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ βαζηθψλ αγαζψλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ 

ιφγσ –έθηαθηε ιφγσ παλδεκίαο θνξσλντνχ- δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ITFC ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά 240 ρηι. ηφλσλ ζηηαξηνχ θαη 100 ρηι. ηφλσλ δάραξεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία εληάζζεηαη ζην πιαίζην παιαηφηεξεο 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ηελ ITFC, ε νπνία είρε 
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ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηνπ 2018 θαη πεξηειάκβαλε ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 

$3 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ αγαζψλ (ηξνθίκσλ, ζηηεξψλ θαη 

πεηξειατθψλ πξντφλησλ) απφ ηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε ITFC 

παξείρε ζηελ Αίγππην ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $393 εθαη., νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αγνξά 1,3 εθαη. ηφλσλ ζηηαξηνχ θαη 130 ρηι. ηφλσλ ξπδηνχ. 

 

ηα $1,95 δηζ. ην αηγππηηαθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ην Φεβξνπάξην 2020 

Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ ην Φεβξνπάξην 2020 ζπξξηθλψζεθε θαηά 51,4% ζε εηήζηα βάζε, 

αλεξρφκελν ζε $1,95 δηζ. έλαληη $4,01 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2018. Καηά ηελ CAPMAS, ην 

Φεβξνπάξην 2019 νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 3,3% ζην επίπεδν ησλ $2,69 δηζ. 

έλαληη $2,61 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2019, ελψ νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 29,9%, ζην επίπεδν 

ησλ $4,64 δηζ., έλαληη $6,62 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2019. Αμηφινγεο απμήζεηο θαηαγξάθεθαλ ην 

Φεβξνπάξην 2019 ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ (+11,4%), λσπψλ θξνχησλ (+65,3%), 

θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (+32,4%), ιαραληθψλ δηαηεξεκέλσλ κε απιή ςχμε ή 

θαηεςπγκέλσλ (+25,6%). Αληίζηνηρα, απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS 

δείρλνπλ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηδήξνπ & ράιπβα ην Φεβξνπάξην 2020 θαηά 28,6%, θαζψο 

θαη ησλ εηζαγσγψλ ζηηαξηνχ θαηά 25,2%, πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαηά 68,1% θαη πιαζηηθψλ 

πιψλ ζε αξρηθέο κνξθέο θαηά 36,2%. 

 

To Export Development Fund ππνγξάθεη λέεο ζπκθσλίεο γηα νθεηιέο πξνο εηαηξείεο 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαΐνπ, βαζηδφκελνο ζε θνηλφ αλαθνηλσζέλ ησλ 

Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξίνπ-Βηνκεραλίαο, φηη ην θξαηηθφ Export Development Fund 

ππέγξαςε 41 λέεο ζπκθσλίεο κε ζθνπφ ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ πξνο 

επηρεηξήζεηο απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. Σν ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ δελ δηεπθξίληζε ηε ζπλνιηθή 

αμία ησλ θξαηηθψλ νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο πνπ ζα ξπζκηζηνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, σζηφζν 

ε αξκφδηα Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea αλέθεξε φηη ην θξάηνο ζθνπεχεη λα 

δηαζέζεη άκεζα θνλδχιηα χςνπο EGP2,9 δηζ. έλαληη εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ νθείιεη πξνο 

2.056 επηρεηξήζεηο, έρνληαο ήδε απνπιεξψζεη πξνεγνχκελεο νθεηιέο ηεο πξνο εμαγσγείο, 

ζπλνιηθνχ χςνπο EGP2,13 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Πηψζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ην Μάξηην 

χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θιαδηθά ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο 

αηγππηηαθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαηέγξαςαλ πηψζε ζε φξνπο πνζνηήησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 3% 

ζε κεληαία θαη ηνπ 2% ζε εηήζηα βάζε ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 4,33 εθαη. 

ηφλνπο. Οη εγρψξηεο πσιήζεηο ηζηκέληνπ ζεκείσζαλ ην Μάξηην πηψζε θαηά 1,4% ζε κεληαία 

θαη θαηά 2,5% ζε εηήζηα βάζε, εμαηηίαο ηεο πηψζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ην Μάξηην θαηαγξάθεθε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηζηκέληνπ απφ ηελ αλεπίζεκε αγνξά, 

ζχκθσλα πάληα κε ηα σο άλσ θιαδηθά ζηνηρεία. πλνιηθά γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, νη πσιεζείζεο πνζφηεηεο αηγππηηαθνχ ηζηκέληνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ, 

θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζε ζχγθξηζε κε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 θαη ηνπ 

4,9% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε 13,21 εθαη. ηφλνπο. Ζ ελ ιφγσ ζπλνιηθή άλνδνο 

απνδίδεηαη ζην επλντθφ μεθίλεκα ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 2020, κε ηελ ηάζε σζηφζν λα 

αλαζηξέθεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ. 

 

Ξεθηλά ε θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο θσζθνξηθνχ νμένο ζην Abu Tartour 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη εληφο ηνπ ακέζσο πξνζερνχο 

δηαζηήκαηνο πξφθεηηαη λα ππνγξαθνχλ νη ηειηθέο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ 

βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο θσζθνξηθνχ νμένο ζηελ πεξηνρή Abu Tartour ηεο 

λνηηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο αλακέλεηαη λα ππνγξαθνχλ κεηαμχ ηεο –

θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ- βηνκεραλίαο παξαγσγήο θσζθνξηθψλ αιάησλ θαη πξψησλ πιψλ γηα 

ηελ παξαγσγή θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, Phosphate Misr θαη ζεηξάο επελδπηψλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο ηνπ 2019, ε 
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Phosphate Misr  είρε  ππνγξάςεη ζπκθσλία αμίαο $842 εθαη. κε ηελ θηλεδηθή θξαηηθή 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Chinese State Construction Engineering Corporation (CSCEC) θαη 

ηνλ επίζεο θηλεδηθφ φκηιν παξαγσγήο ρεκηθψλ Wengfu Group γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ σο άλσ 

λένπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο θσζθνξηθνχ νμένο, ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο. Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ project εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $1 δηζ., ελψ ε 

εηήζηα παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλνπο θσζθνξηθνχ 

νμένο. Ζ πεξίνδνο θαηαζθεπήο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη 30 κήλεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ην 

ζπγθξφηεκα ζα ηεζεί ζε εμάκελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

 

Τπνγξαθή ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσγήο ακκσλίαο ζηε Sokhna 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Μαΐνπ, ν αηγππηηαθφο φκηινο Egypt 

Hydrocarbon Corporation, ζπγαηξηθφο ηνπ κεγάινπ ηδησηηθνχ πεηξνρεκηθνχ νκίινπ Carbon 

Holdings, ππέγξαςε κε ηνλ ηηαιηθφ ηερληθφ φκηιν Maire Tecnimont ζπκθσλία γηα ηελ 

θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ακκσλίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Ain Sokhna, ζηελ Οηθνλνκηθή 

Εψλε ηνπ νπέδ, επελδπηηθνχ θφζηνπο $550 εθαη. Σν εξγνζηάζην αλακέλεηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί εληφο πεξηφδνπ 36 κελψλ θαη ε δπλακηθφηεηά ηνπ ζα αλέξρεηαη ζε 1.320 

κεηξηθνχο ηφλνπο ακκσλίαο εκεξεζίσο. 

 

Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

ν Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), 

ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ζχζηαζε εηαηξείαο κε εηδίθεπζε 

ζηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ νρεκάησλ, ηα νπνία ζα πξννξίδνληαη ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, 

φζν θαη γηα εμαγσγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ κλεκφλην πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία δχν 

λέσλ εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ 

Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ, ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna, θαη ζα εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή 

ειαζηηθψλ γηα επηβαηηθά, ειαθξά νρήκαηα, θνξηεγά θαη ιεσθνξεία, ε δε δεχηεξε ζηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη ζα εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ γηα νρήκαηα βαξέσλ ρξήζεσλ, 

φπσο γηα αγξνηηθά κεραλήκαηα, ηξαθηέξ θαη ινηπφ βαξχ κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η Αξρή Γηψξπγαο νπέδ πεξηθφπηεη ηα ηέιε δηέιεπζεο γηα 2 κήλεο 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε Αξρή Γηψξπγαο νπέδ έρεη 

πεξηθφςεη ηα ηέιε δηέιεπζεο απφ ηε Γηψξπγα γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 κελψλ, έσο ηηο 30/6. πγθεθξηκέλα, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ 

φηη ηα κεησκέλα ηέιε δηέιεπζεο ηζρχνπλ γηα πινία κεηαθνξάο container, ηα νπνία δηέξρνληαη 

απφ ηε Γηψξπγα, πξνεξρφκελα απφ ιηκάληα ησλ ΖΠΑ, ηεο Βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη 

ηνπ Μαξφθνπ (Σαγγέξε) θαη ηεο Αιγεξίαο, κε πξννξηζκφ ιηκάληα ηεο ΝΑ Αζίαο. Γηα ηα 

πξνεξρφκελα απφ ηηο ΖΠΑ πινία κεηαθνξάο container, ηα ηέιε κεηψλνληαη θαηά 60% έσο 75%, 

ελψ γηα ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο αθξηθαληθέο ρψξεο ηα 

ηέιε κεηψλνληαη θαηά 17%, κε ηζρχ απφ 1/5 έσο 30/6 ηξέρνληνο έηνπο. Ζ ελ ιφγσ θίλεζε ηεο 

Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ απνδίδεηαη ζε πξνζπάζεηά ηεο –αληαγσληδφκελε ιηκάληα γεηηνληθψλ 

ρσξψλ ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ φπσο ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο- λα πείζεη ηηο δηεζλείο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο λα εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαλάιη ηνπ νπέδ θαη ηα ιηκάληα ηνπ γηα ηηο 

κεηαθνξέο ηνπο θνξηίσλ, παξά ηηο εμαηξεηηθά πεζκέλεο δηεζλείο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ –πνπ 

θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ- αιιά θαη κεζνχζεο ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο.       

 

Διαθξά απμεκέλα ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην πξψην ηεηξάκελν 2020 

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ, θ. Rabie, δήισζε φηη ηα έζνδα ηεο 

Γηψξπγαο νπέδ εκθαλίζηεθαλ ην πξψην ηεηξάκελν ηξέρνληνο έηνπο απμεκέλα θαηά 2% έλαληη 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019, ζην επίπεδν ησλ $1,907 δηζ. (έλαληη $1,869 δηζ. ην 

ηεηξάκελν 2019), παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πθεζηαθέο ηάζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία ε παλδεκία. Ο θ. Rabie δήισζε επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ 
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δηήιζαλ απφ ηε Γηψξπγα ην κήλα Απξίιην ηνπ 2020 ζεκείσζε αχμεζε θαηά 9,6% έλαληη ηνπ 

πεξζηλνχ Απξηιίνπ, θαζψο δηήιζαλ 1.731 πινία, ζε ζχγθξηζε κε 1.580 πινία ηνλ Απξίιην 2019, 

ελψ επίζεο θαηά 3,6% απμήζεθε ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο ην θαζαξφ ηνλάδ ησλ 

δηεξρφκελσλ πινίσλ, έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 2019.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Σα αηγππηηαθά μελνδνρεία αλνίγνπλ απφ ηα κέζα Μαΐνπ, ππφ πεξηνξηζκνχο  

ηηο αξρέο Μαΐνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επαλεθθηλήζεη ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ επαλαιεηηνπξγία απφ ηηο 15 Μαΐνπ, ησλ εγρψξησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, απνθιεηζηηθά γηα ληφπηνπο ηνπξίζηεο, επηηξέπνληαο αξρηθά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κφλνλ ζην 25% ηεο πιεξφηεηάο ηνπο, έσο ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, νπφηε ην ελ ιφγσ 

πνζνζηφ πξφθεηηαη λα απμεζεί ζην 50%. Σα εγρψξηα μελνδνρεία ζα επηηξέπεηαη εμάιινπ λα 

απαζρνινχλ ζε πξψηε θάζε ην πνιχ ην 50% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο, ελψ νη 

εξγαδφκελνη ζα ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθνχο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο. Σα ιεηηνπξγνχληα 

μελνδνρεία επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ επηηφπηα θιηληθή, εθεκεξεχνληα ηαηξφ, κηθξφ ρψξν 

θαξαληίλαο, θαζψο θαη εμνπιηζκφ πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο θαη πιηθά απνιχκαλζεο / 

απνζηείξσζεο αηφκσλ, απνζθεπψλ, αιιά θαη ρψξσλ, φπσο θαη ζπζθεπέο ζεξκνκέηξεζεο. 

Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν αξκφδηνο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ θ. El Anany, νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ δελ ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζα 

ηηκσξεζνχλ κε αθαίξεζε ησλ αδεηψλ ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο επίζεο φηη ε αλάθακςε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο απφ ην εμσηεξηθφ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα θαζπζηεξήζεη ιίγν αθφκε.  

 

Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζα εγγπεζεί ηα ρακειφηνθα δάλεηα πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

πξφθεηηαη λα εγγπεζεί ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα χςνπο EGP3 δηζ. πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) ζε θξαηηθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ρνξεγήζνπλ   

ρακειφηνθα (κε επηηφθην 5%) δάλεηα κε επλντθνχο φξνπο απνπιεξσκήο ζε εγρψξηεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ 

λα θαιχςνπλ ηηο δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ηνπο (ιεηηνπξγηθέο, κηζζνδνζίαο, πξνο πξνκεζεπηέο) ελ 

κέζσ ηεο θξίζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζα εγγπεζεί ηα σο άλσ δάλεηα γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

πεξηφδνπ ράξηηνο ελφο έηνπο.     

 

ΟΤΓΑΝ 

Γηάζθεςε «θίισλ ηνπ νπδάλ» (Παξίζη, 7/5/2020) 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Μαΐνπ, ν νπδαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. 

Al-Badawi επραξίζηεζε ηνπο «θίινπο ηνπ νπδάλ» θαη ηδηαίηεξα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, «γηα 

ηε ζπλερή ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην ζνπδαληθφ ιαφ θαη ηε δέζκεπζε ζπλνιηθνχ 

ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ χςνπο €460 εθαη., πξνο ελζάξξπλζε ησλ πινπνηνχκελσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα, θαζψο θαη ηνπ θηιφδνμνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο ζνπδαληθήο νηθνλνκίαο». εκεηψλεηαη φηη ε δηάζθεςε «θίισλ ηνπ νπδάλ» 

δηεμήρζε ζηηο 7/5 κε επίθεληξν ην Παξίζη, κέζσ δηαδηθηπαθήο ηειεδηάζθεςεο, ελ φςεη θαη ηεο 

επί καθξφλ αλακελφκελεο δηάζθεςεο δηεζλψλ δσξεηψλ πξνο ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

νπδάλ, πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ζην Βεξνιίλν, ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε Γαιιία, ε Ννξβεγία θαη ε νπεδία αλαθνίλσζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ 

έσο €100 εθαη. ζηε ζηήξημε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ νπδάλ, ελψ ε Παγθφζκηα Σξάπεδα 

γλσζηνπνίεζε ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακείνπ δσξεηψλ, ην νπνίν είλαη έηνηκν 

λα δερζεί θεθάιαηα πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ, πάλσ απφ 20 ηνλ αξηζκφ, 

επελδπηηθψλ / αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ πνπ έρεη πξνηείλεη πξνο πινπνίεζε ε ζνπδαληθή 

θπβέξλεζε.  


