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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Γειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκί-
αο 
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 πξνεγνχ-
κελα έηε έρνπλ ζσξαθίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, κε απνηέιε-
ζκα λα έρεη δηαζθαιηζηεί πξνο ην παξφλ ζρεηηθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα, 
παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. Ο θ. Maait αλαθέξζεθε βεβαίσο ζην παθέην νηθν-
λνκηθήο 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 επηρεηξεκα-
ηηθή επθαηξία, ηνλψλνληαο ηελ εγρψξηα βηνκεραληθή παξαγσγή, εζηηάδνληαο ζην γεγν-
λφο 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 θνξνιν-
γηθψλ 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 Μαΐ-
νπ, 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 δή-
ισζε θαηεγνξεκαηηθά φηη ε Αίγππηνο παξακέλεη ηθαλή λα εθπιεξψλεη εγθαίξσο ηηο 
εγρψξηεο θαη ηηο δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο, ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη νη πιένλ πξφ-
ζθαηεο 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 επη-
πηψζεηο 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 δεκν-
ζηνλνκηθνχ 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 δαπα-
λήζεη θνλδχιηα πεξίπνπ EGP40 δηζ. απφ ην παθέην δηάζσζεο πνπ εμήγγεηιε ην Μάξηη-
ν, επηζεκαίλνληαο φηη δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 
πξφζζεηεο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάθακςε νηθνλνκηθψλ θιά-
δσλ. 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 αγν- 



 

 

ξά βαζηθψλ αγαζψλ), θνλδχιηα EGP10 δηζ. ζην θξαηηθφ 
ηακείν Export Development Fund γηα ηελ θαηαβνιή νθεη-
ιφκελσλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ θαη αθφκε EGP10 δηζ. 
δηαηέζεθαλ γηα ηε ζηήξημε επηρεηξήζεσλ ζηνπο πιένλ επά-
ισηνπο 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 δηεπ-
θξίληζε φηη νη ζπλνιηθέο απψιεηεο δεκνζίσλ εζφδσλ απφ 
ην μεθίλεκα ηεο επηδεκίαο εθηηκψληαη ζε EGP75 δηζ., ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ (EGP65 δηζ.) αθνξά απνιε-
ζζέληα θνξνινγηθά έζνδα. 
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 επε-
μεξγαζίαο ιπκάησλ. Καηά ηνλ Τπνπξγφ, θνλδχιηα EGP8 
δηζ. απφ ηα αλσηέξσ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ θξαηηθή Γε-
ληθή 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 εζνδεί-
αο. 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 Αη-
γχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ελέθξηλε ηελ –ήδε εμαγγειζεί-
ζα- 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 αξλεηη-
θά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλ-
δεκία 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 εμήγγεη-
ιε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε.  
Ο Πξφεδξνο Al Sisi, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχ-
καηα, πξνζππέγξαςε επίζεο λνκνζεζία ε νπνία εμαζθαιί-
δεη πξφζζεηα θνλδχιηα χςνπο EGP10 δηζ. ζηνλ πξνυπνιν-
γηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίζπεπ-
ζε 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 αλα-
πηπμηαθψλ έξγσλ, φπσο ε θαηαζθεπή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο 
πξσηεχνπζαο θαη ηεο λέαο πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ.   
 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ δεκνζηεχζε-
θε 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 επηρεηξή-
ζεσλ 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 εηαηξη-
θήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλαβνιή ε νπνία κπνξεί λα 
αλαλεσζεί γηα αθφκε ηξεηο κήλεο. Δπίζεο, ε λνκνζε-
ζία 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 π-
πνβάινπλ θαη εμνθιήζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππν-
ρξεψζεηο πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο ζηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ηεο παλδεκίαο, δίλνληάο ηνπο επίζεο ηε δπ-
λαηφηεηα 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 αλσ-
ηέξσ 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 κείσ-
ζε πεξαηηέξσ ηηο πξνζδνθίεο ηεο φζνλ αθνξά ηνλ α-
λαπηπμηαθφ 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 πξν-
ζερή Γεθέκβξην. χκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηεο 
αξκφδηαο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed, 
εθ’ φζνλ ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νθείιεηαη ζηελ παλ-
δεκία ζπλερηζηεί έσο ην Γεθέκβξην, νη ηδησηηθέο επελ-
δχζεηο αλακέλεηαη λα θαηαγξάςνπλ πηψζε ηεο ηά-
μεσο 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 ιηηφ-
ηεηαο & ζηφρνπο δεκνζίνπ ρξένπο  
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε πεξαηηέ-
ξσ 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 ελ-
δερφκελν πηνζέηεζεο πνιηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφ-
ηεηαο, κε πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαηά ην 
πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21), εθ’ φζνλ ην α-
παηηήζνπλ νη πεξηζηάζεηο –ήηνη παξαηαζεί ρξνληθά ε 
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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 Πε-
ηξειαίνπ, 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 κφ-
ιηο EGP21 δηζ. (πεξίπνπ $1,3 δηζ.), έλαληη επηδνηήζεσλ 
EGP60,1 δηζ. πνπ είραλ δηαηεζεί θαηά ην αληίζηνηρν δηά-
ζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19, γεγνλφο πνπ βνε-
ζά θάπσο ζηελ παξνχζα θάζε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 
ηεο ρψξαο, παξέρνληαο θάπνην ρψξν γηα δεκνζηνλνκη-
θνχο ειηγκνχο ζηελ θπβέξλεζε. 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλέθεξε ζηελ επηηξνπή πξνυ-
πνινγηζκνχ 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 ζηφ-
ρνο πξσηνγελνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ηά-
μεσο ηνπ 2% ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, εθηηκψληαο φηη 
απηφ ζα αληηπξνζσπεχζεη ηειηθά ην 1,5% ηνπ ΑΔΠ. Φπ-
ζηθά, φπσο δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κία ελδε-
ρφκελε 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 ζπ-
κπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο, 2019/20), ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο 
Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 3% έλαληη ηνπ ηέινπο ηνπ πξν-
εγνχκελνπ ηξηκήλνπ (Ηνπι.-επη. 2019) θαη αλήιζε ζε 
$112,67, έλαληη $109,36 δηζ. ην επηέκβξην 2019. Δπη-
πιένλ, 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 εμσηεξη-
θφ ρξένο αλεξρφηαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 ζην επί-
πεδν 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 Σξάπε-
δαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέινο Απξηιίνπ 2020 ηα ζπ-
λαιιαγκαηηθά 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 Φεβξνπάξην θαη 
$45,46 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2020, θαζψο θαη $45,42 δηζ. 
ην Γεθέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ λέα αμηφινγνπ κεγέ-
ζνπο πηψζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ απνδίδε-
ηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ απμεκέλε ρξήζε 
απηψλ θπξίσο ιφγσ ηεο ηάζεο επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαί-
σλ απφ μέλνπο επελδπηέο θαη ηεο κείσζεο πνπ θαηαγξά-
θεθε ζηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζε αηγππηηαθνχο 
ηίηινπο, φπσο θαη γεληθφηεξα ζε ηίηινπο αλαδπφκελσλ 
νηθνλνκηψλ. Δπίζεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δαπάλεζε ζπ-
λαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ηάμεσο ησλ $1,6 δηζ. γηα 
ηελ θάιπςε δαπαλψλ απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ δα-
λείσλ 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 κεηψ-
ζεθε 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 επελδπ-
κέλσλ θεθαιαίσλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακκάηηα ζην 
ηέινο Φεβξνπαξίνπ (πεξίπνπ $20 δηζ.). χκθσλα κε 
ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε εμάιινπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκη-
θψλ θ. Maait, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδπηηθψλ ηνπν-
ζεηήζεσλ ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα κεηψζεθε 
θαηά πεξίπνπ 40% ην Μάξηην, ελ κέζσ ησλ ηζρπξψλ πηέ-
ζεσλ πνπ δέρζεθαλ νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ζε πα-
γθφζκην επίπεδν. Όπσο δήισζε ηέινο ν ππνδηνηθεηήο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θ. Aboul Naga ζηα κέζα Μαΐνπ, νη 
μέλνη επελδπηέο έρνπλ απνζχξεη απφ ηελ Αίγππην θεθά-
ιαηα 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 θαηά-
ζηαζε 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 απνζέκα-
ηα 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 πιε-
ζσξηζκνχ 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.  
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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, α-
ληίζηνηρα. 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 Απξί-
ιην 2019, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε α-
λέιζεη ζε 13,01% ζε εηήζηα βάζε. Ζ άλνδνο ηνπ πιεζσ-
ξηζκνχ ηνλ Απξίιην απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέ-
δνπ 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 αλάγθα-
ζε ηνλ αηγππηηαθφ ηξαηφ λα πξνρσξήζεη ζε ηξνθνδνζία 
ηεο αγνξάο κε βαζηθά αγαζά ζε ηηκέο θάησ ηεο αγνξάο.  
 
Μεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 5% ην 3ν ηξίκελν ηνπ 
έηνπο 2019/20 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακ-
καηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαο El-Saeed, ν 
ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα 
ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
(Ηαλ.-Μαξ. 2020) αλήιζε ζε 5%, έλαληη αξρηθψλ πξνζδν-
θηψλ –πξν παλδεκίαο- ηεο ηάμεσο ηνπ 5,9%. Καηά ηελ 
Τπνπξγφ, νη θιάδνη ηνπξηζκνχ, κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη 
ρνλδξεκπνξίνπ-ιηαλεκπνξίνπ ήηαλ εθείλνη πνπ ζπλεηζέ-
θεξαλ πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ ξπζκνχ 
αλάπηπμεο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20. Ζ θα El-
Saeed πξφζζεζε φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα κεγεζπλ-
ζεί ζπλνιηθά θαηά 4% ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθν-
λνκηθνχ έηνπο, έλαληη πξνεγνχκελσλ πξνβιέςεσλ πνπ 
αλέβαδαλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζην 5,8%. χκθσλα κε 
ηελ Τπνπξγφ, ε αλσηέξσ ππνβάζκηζε ησλ εθηηκήζεσλ 
αλαθνξηθά κε ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα 
επηηεπρζεί ην έηνο 2019/20, ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ε ε-
θξνή ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα κεησζεί ζε ηξέρν-
ληεο φξνπο θαηά πεξίπνπ EGP105 δηζ., ή 2% ζε ζχγθξη-
ζε κε ην ΑΔΠ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. εκεηψ-
λεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη αλαζεσξήζεη πξνο 
ηα θάησ θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο 
ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21) ζην 2%, εθ’ 
φζνλ ε νηθνλνκηθή θξίζε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ζπλερη-
ζηεί έσο ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην. 
 
Γηάζεζε αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα αμίαο $5 
δηζ. 
ηηο 22/5 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη ην 
αηγππηηαθφ θξάηνο εμέδσζε θαη δηέζεζε θξαηηθά νκφινγα 
ζε δνιιάξηα, δηάξθεηαο 4, 12 θαη 30 εηψλ, ζπλνιηθήο αμί-
αο $5 δηζ., πξαγκαηνπνηψληαο ηε κεγαιχηεξνπ ζηα ρξνλη-
θά κεγέζνπο έθδνζε νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα θαη δηά-
ζεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζθνπφ ηελ επείγνπζα 
εμαζθάιηζε πξφζζεησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλ-
δεκίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21).  χκθσλα κε ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε πξνζθνξά ησλ αηγππηηαθψλ 
νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα ππεξθαιχθζεθε θαηά 4,4 θνξέο 
απφ ηε δήηεζε, ε νπνία αλεξρφηαλ ζπλνιηθά, πξνηνχ  

αθφκε νινθιεξσζεί ε έθδνζε, ζε $22 δηζ., πξνεξρφκελε 
απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 400 επελδπηέο απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ 
Δπξψπε, ηελ Αζία, ηε Μ. Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, κε-
ηαμχ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 60 νη νπνίνη επέλδπζαλ γηα 
πξψηε θνξά ζε αηγππηηαθά νκφινγα. Απφ ηα νκφινγα 
δηάξθεηαο 4 εηψλ αληιήζεθε $1,25 δηζ. κε απφδνζε 
5,75%, απφ ηα δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα αληιήζε-
θε $1,75 δηζ. κε απφδνζε 7,625%, ελψ απφ ηα ηξηαθνληα-
εηνχο δηάξθεηαο νκφινγα αληιήζεθαλ $2 δηζ., κε απφδν-
ζε 8,875%. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ έθδνζε νκνιφγσλ 
ζε δνιιάξηα ήηαλ ε δεχηεξε πνπ έιαβε ρψξα ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), έπεηηα 
απφ εθείλελ ηνπ παξειζφληνο Ννεκβξίνπ, φηαλ ην αηγπ-
πηηαθφ θξάηνο είρε δηαζέζεη θξαηηθά νκφινγα ζε δνιιά-
ξηα, δηάξθεηαο 4, 12 θαη 40 εηψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $2 δηζ. 
 

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 ρξεκαην-
δνηηθήο αξσγήο απφ ην Σακείν, κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ 
“rapid financing instrument” (RFI) πξνθεηκέλνπ λα θα-
ιπθζνχλ 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 ζηελ πινπνίεζε εθηεηακέλνπ πξν-
γξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν ππν-
ζηεξίρζεθε 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 εθαξ-
κφδεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
(CBE) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη άκεζεο αξλε-
ηηθέο 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 ζηήξη-
μεο ησλ πιένλ πιεγέλησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηε-
ξηφηεηαο θαη ησλ εππαζψλ νηθνλνκηθά νκάδσλ ηνπ πιε-
ζπζκνχ. Σν ΓΝΣ δεζκεχζεθε λα παξακείλεη ζε ζηελή 
ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ηελ Κε-
ληξηθή Σξάπεδα (CBE), κε ζθνπφ λα παξάζρεη ζπκβνπ-
ιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξφζζεηε ζηήξημε, εθ’ φζνλ ρξεη-
αζηεί. 
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Σν ΓΝΣ δηεπθξίληζε εμάιινπ φηη ε επείγνπζα ρξεκαην-
δνηηθή δηεπθφιπλζε πξνο ηελ Αίγππην αλακέλεηαη λα 
πεξηνξίζεη ην ξπζκφ κείσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απν-
ζεκάησλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη λα παξάζρεη ρξεκαηνδνηη-
θή «αλάζα» ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ζθνπφ ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ 
ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ, ην Σακείν επηζήκαλε φηη ε αη-
γππηηαθή θπβέξλεζε «ελδέρεηαη λα επηδηψμεη πξφζζεηε 
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ πνιπκεξείο θαη δηκεξείο πε-
γέο, κε ζηφρν λα πεξηνξίζεη θαηά ην δπλαηφλ ην ππνιεη-
πφκελν 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 ρξεκαηνδνηη-
θήο ζπλδξνκήο απφ ην Σακείν έιαβε ρψξα κφιηο κία εκέ-
ξα αξγφηεξα, ζηηο 12/5. χκθσλα κε πεγέο ηνπ ΓΝΣ, ε 
ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε έιαβε ρψξα ζε κία κφλνλ εθηα-
κίεπζε, 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 νηθνλν-
κηθφο Σχπνο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δηεζλή νηθνλνκη-
θφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκη-
ιίεο θαη κε άιινπο δηεζλείο πηζησηέο, ηφζν ρξεκαηνδνηη-
θνχο νξγαληζκνχο φζν θαη ρψξεο, κε ζηφρν ηελ εμαζθά-
ιηζε πξφζζεησλ πφξσλ ηεο ηάμεσο ησλ $4 δηζ.  
 
Διαθξά κεησκέλε ζην 7,7% ε επίζεκε αλεξγία ην 1ν 
ηξίκελν 2020 – αχμεζε ηνλ Απξίιην 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηη-
ζηηθήο ππεξεζίαο (CAPMAS), ν δείθηεο αλεξγίαο θαηά 
ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζηελ Αίγππην αλήιζε ζε 
7,7%, ειαθξά κεησκέλνο έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ, ηε-
ηάξηνπ 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 αξ-
κφδηα Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, ν δεί-
θηεο αλεξγίαο απμήζεθε ζεκαληηθφηαηα ηνλ Απξίιην ηξέ-
ρνληνο 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 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. Αληη-
πξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. Πξέζβε θ. Surkos, ε Δ.Δ. δηαζέηεη 
αλαπηπμηαθά θνλδχιηα χςνπο €89 εθαη. κε ζθνπφ ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ πγεηνλνκηθήο πεξί-
ζαιςεο (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 Σχ-
πνο, ηφζν ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, φζν θαη ε Τ-
πνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat, επηδίδν-
ληαη ζε εθζηξαηεία πεηζνχο δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξ-
γαληζκψλ (Παγθφζκηα Σξάπεδα, IFC, ΔΣΔπ, EBRD, Af-
rican 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 ηφλσ-
ζε 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 ζπκ-
βφιαηα θαη ε αδεηνδφηεζε αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ, νη ππε-
ξεζίεο 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 θαπ-
ζίκσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, δεδνκέλνπ φηη δηα ηνπ λένπ 
λφκνπ ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ην πνηνο ζα εηζπξάηηεη 
ηα –ήδε ππάξρνληα- ηέιε» (ζεκ.: δηελεξγνχληαη αλαπξν-
ζαξκνγέο κεηαμχ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ & ηνπ Τπ. Πε-
ηξειαίνπ / 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 πξφ-
ζζεηνπ ηέινπο ζηα εηζαγφκελα ηειεηνπνηεκέλα ραιπ-
βνπξγηθά πξντφληα, ηεο ηάμεσο ηνπ 10% επί ηεο αμίαο 
ησλ εκπνξεπκάησλ, κεηά απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο θφ-
ξνπο. 
 
ε ηξαγηθά ρακειά επίπεδα ηνλ Απξίιην ν ηδησηηθφο, 
κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιά-
δν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη 
ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπ-
ζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD ζε ζπλεξγα-
ζία κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ αγνξάο IHS Markit, ε δξα-
ζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο 
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αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ηνλ Απξίιην 2020, ζαθψο επε-
ξεαζκέλε απφ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο 
δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ηα κέηξα πεξηνξη-
ζκνχ ηεο επηδεκίαο πνπ εθάξκνζε ε αηγππηηαθή θπβέξ-
λεζε, θαηέγξαςε ηεξάζηηα πηψζε έλαληη ηνπ Μαξηίνπ, 
θζάλνληαο ζην ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν ησλ 29,7 κνλά-
δσλ, έλαληη 44,2 κνλάδσλ ην Μάξηην. Ο δείθηεο PMI γηα 
ηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ην Φεβξνπάξην ζηηο 47,1 κνλά-
δεο 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 παξαηε-
ξεζεί 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 δηεζλνχο δήηεζεο (κε εμαίξε-
ζε βεβαίσο νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο ηα ηξφθηκα). Α-
ληίζηνηρα, ε πιεηνλφηεηα ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ 
πξνρψξεζε ζε δξαζηηθέο κεηψζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ α-
πνζεκάησλ, ελ κέζσ αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε κειιν-
ληηθή εμέιημε ηεο παλδεκίαο θαη ζπλαθψο ηεο δήηεζεο. 
Πάλησο, ην επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκεραληθήο κε-
γέζπλζεο 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 αλα-
θέξζεθε ζε ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπ πξφζθαηα ζπζηαζέληνο θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηα-
κείνπ (SWF) θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ 
Concord International Investment Group, ην νπνίν ε-
δξεχεη ζηε Ν. Τφξθε. Αληηθείκελν ηνπ κλεκνλίνπ ζπ-
λεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κε ζθνπφ ηε 
δηαρείξηζε ηακείνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί ηνλ θιάδν πγεί-
αο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Α-
θξηθήο, θαη θπξίσο ζηελ Αίγππην, κε χςνο ρξεκαηνδνηη-
θψλ θεθαιαίσλ ηεο ηάμεσο ησλ $300 εθαη. θαηά ηελ 
πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ππφ ζχζηαζε ηακείν 
ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη αθ’ ελφο πιαηθφξκα πγεηνλν-
κηθήο πεξίζαιςεο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιε-
ζπζκνχ ηεο Αηγχπηνπ θαη αθ’ εηέξνπ δηεζλέο δίθηπν π-
πεξεζηψλ 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 Πξνγξακ-
καηηζκνχ 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 εληνπη-
ζκφ θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πξαγκαηνπνίεζεο, απφ 
θνηλνχ κε άιιεο ρψξεο, επελδχζεσλ ζε κεγάινπ κεγέ-
ζνπο projects ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ». 
 
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε πξφηαζεο ηνπ GAFI γηα ζπκπε-
ξίιεςε εηαηξεηψλ ζε ειεχζεξεο δψλεο 
ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθε-
ξε φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πξφηαζε ηεο 
Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ 
(GAFI) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ επελδπ-
ηηθνχ λφκνπ 72/2017, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ 
άδεηεο ζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θπζηθνχ αεξίνπ, παξα-
γσγήο 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 Αη-
γχπηνπ θαη Αηζηνπίαο φζνλ αθνξά ηελ πιήξσζε θαη ζέ-
ζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ πδξνειεθηξη-
θνχ θξάγκαηνο (GERD), θαζψο ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε 
αλαθνίλσζε φηη ζα μεθηλήζεη λα γεκίδεη ην θξάγκα απφ 
ηνλ πξνζερή Ηνχιην. εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Α-
πξίιην, ηφζν ε Αίγππηνο φζν θαη ην νπδάλ είραλ απνξ-
ξίςεη αηζηνπηθή πξφηαζε γηα κεξηθή ζπκθσλία, ε νπνία 
ζα επέηξεπε λα μεθηλήζεη ε πξψηε θάζε ηεο πιήξσζεο 
ηνπ θξάγκαηνο. Σελ 1ε Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 
είρε απεπζχλεη επηζηνιή ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ 
ΖΔ, αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδί-
σλ 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, επηθεληξψ-
λνληαο 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 δη-
κεξνχο ζπκθσλίαο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε πιήξσζε 
ηνπ θξάγκαηνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο Αηγχπηνπ, εκ-
κέλνληαο ζηε ζέζε ηεο φηη πξνηνχ αξρίζεη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο ρξεηάδεηαη λα επέιζεη ηξηκε-
ξήο ζπκθσλία.   
 
Δθηηκήζεηο ηεο EBRD γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία 
ε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζεο εθηηκήζεηο ηεο, ε Δπξσ-
πατθή 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 επη- 
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πηψζεσλ 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 επηθε-
ληξσζεί ζην δεχηεξν ήκηζπ απηνχ (Ηαλ.-Ηνχλ. 2021), π-
πνβνεζνχκελε θπξίσο απφ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο, πνπ 
ππνζηεξίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή ρακε-
ιψλ επηηνθίσλ πνπ θαίλεηαη λα έρεη πηνζεηήζεη ε Κεληξη-
θή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE). Καηά ηελ EBRD, ν πιε-
ζσξηζκφο αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί ππφ έιεγρν, ελψ θαη 
ν δείθηεο ελεξγείαο εθηηκάηαη πσο ζα επαλέιζεη ζε πησ-
ηηθή ηξνρηά πεξί ηα κέζα ηνπ 2021. εκαληηθφ παξάγν-
ληα γηα ηελ επηζηξνθή ζε πςειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, 
ε EBRD ζεσξεί εμάιινπ ηελ επαλαπξνζέιθπζε ηνπξη-
ζηηθψλ ξνψλ απφ ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε 
θαη νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ, εζληθήο ζεκαζίαο αλα-
πηπμηαθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηε ρψξα, ι.ρ. ηεο 
λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο θαη ησλ ππνινίπσλ λέσλ 
πφιεσλ, θαηαζθεπήο βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ ζηελ Οη-
θνλνκηθή Εψλε νπέδ θ.α.  
 
Κνλδχιηα $50 εθαη. επείγνπζαο βνήζεηαο απφ ηελ Πα-
γθφζκηα Σξάπεδα 
ην ηέινο Μαΐνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέθξηλε ηελ 
εθηακίεπζε θνλδπιίσλ χςνπο $50 εθαη. γηα ηελ παξνρή 
επείγνπζαο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Αίγππην, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ρψξα ζηνπο ηνκείο ελην-
πηζκνχ, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. Ζ 
ελ ιφγσ βνήζεηα πξνο ηελ Αίγππην απνηειεί κέξνο ρξε-
καηνδνηηθνχ παθέηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο $6 δηζ., πνπ δηα-
ηίζεηαη απφ ηελ International Bank for Reconstruction & 
Development (IBRD) θαη ηελ International Development 
Association (IDA) κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ρσξψλ ψζηε λα 
αληεπεμέιζνπλ ηφζν ζε πγεηνλνκηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκη-
θφ επίπεδν ζηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. Καηά ηνλ νη-
θνλνκηθφ Σχπν, ε επηρνξήγεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπε-
δαο πξφθεηηαη λα δηνρεηεπζεί ζηελ αλάπηπμε θαη δηαλνκή 
ηαηξηθψλ εθνδίσλ, ζηελ εθπαίδεπζε & θαηάξηηζε επαγ-
γεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ πγείαο, ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκά-
ησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαξαληίλαο, ζεξαπείαο θαη απν-
κφλσζεο, ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ 
αληηκεηψπηζεο θξνπζκάησλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή 
πξφζζεηεο ηερλνινγηθήο θαη ηαηξηθήο ππνζηήξημεο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ 
θνλδπιίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε κηθξψλ 
εθζηξαηεηψλ πξνβνιήο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεηδεην-
πνίεζεο απφ ηνλ αηγππηηαθφ πιεζπζκφ (“public aware-
ness”) ηεο ζεκαζίαο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 
θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο.  
Ζ Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat, ζε 
ζρεηηθέο δειψζεηο αλέθεξε φηη ε έγθξηζε ησλ σο άλσ 
θνλδπιίσλ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα απνηειεί 
έκπξαθηε ζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο θπ-
βέξλεζεο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ 
θαη ζην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο. 
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ 
Αίγππην δηεπζχληξηαο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαο 
Wes, «ε Σξάπεδα θηλεηνπνηείηαη άκεζα γηα λα ζπλδξάκεη  

ηελ Αίγππην λα εληζρχζεη ην ζχζηεκά ηεο αληηκεηψπηζεο 
ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ ηαρεία 
πξνζηαζία ησλ θησρφηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν επάισησλ 
απφ νηθνλνκηθήο θαη πγεηνλνκηθήο απφςεσο αηγππηηαθψλ 
λνηθνθπξηψλ». Θπκίδνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιί-
νπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέθξηλε ηελ παξνρή δαλείνπ 
χςνπο $400 εθαη. πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε 
ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ λένπ εληαίνπ ζπ-
ζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε ρψξα, κε 
έκθαζε ζηε ζηήξημε ησλ αδχλακσλ νηθνλνκηθά πιεζπ-
ζκηαθψλ νκάδσλ, ηελ νινθιήξσζε έξγσλ ππνδνκψλ ζηηο 
πεξηθέξεηεο φπνπ εθαξκφδεηαη ην λέν ζχζηεκα, θαζψο 
θαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
 
πλερίδνληαη νη δηεξγαζίεο θαη νη αληηπαξαζέζεηο γηα 
ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα 
ην ηέινο Μαΐνπ, ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε 
καθξνζθειή απαληεηηθή επηζηνιή πνπ θαηέζεζε ε αηζην-
πηθή θπβέξλεζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ ΖΔ, γηα 
ην δήηεκα ηεο πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ 
ππφ θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, επηζεκαίλν-
ληαο φηη «ε Αηζηνπία δελ έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα επη-
δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο Αηγχπηνπ γηα λα μεθηλήζεη ηε 
δηαδηθαζία πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο, ελψ ε αηζηνπηθή 
θπβέξλεζε έρεη ήδε πξνζθέξεη ζπκθσλία ζηελ αηγππηηα-
θή πιεπξά». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 
θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο είρε ππνβάιεη ζηηο 10/4 ζρέδην 
πξνζσξηλήο ζπκθσλίαο ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ 
θαη ηνπ νπδάλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ε πξψηε 
θάζε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο, ην νπνίν απνξξίθζεθε 
σζηφζν απφ ακθφηεξεο ηηο ελ ιφγσ θπβεξλήζεηο, κε ηελ 
αηηηνινγία φηη ην ελ ιφγσ ζρέδην δελ πεξηειάκβαλε ιχ-
ζεηο ζε νπζηψδε εθθξεκή δεηήκαηα δηαθνξψλ κεηαμχ 
ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, πνπ αθνξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα 
πιήξσζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο ζε καθξν-
πξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. Λίγν κεηά ηα κέζα Μαΐνπ, ν 
νπδαλφο Π/Θ θ. Hamdok, αλαθνίλσζε φηη είρε εθθηλή-
ζεη δηπισκαηηθή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ 
αηζηνπηθή θπβέξλεζε λα επηζηξέςεη ζην ηξαπέδη ησλ δηα-
πξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ ζπλάληεζεο κέζσ ηειεδηάζθε-
ςεο πνπ είρε κε ηνλ Π/Θ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Madbouly. 
εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ, ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο ησλ ΖΔ θ. Guterres θάιεζε ηελ Αίγππην, 
ηελ Αηζηνπία θαη ην νπδάλ «λα επηιχζνπλ εηξεληθά ηηο 
δηαθσλίεο ηνπο επί ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, 
επηηπγράλνληαο κία επσθειή ζπκθσλία θαη γηα ηηο ηξεηο 
ρψξεο, επί ηε βάζεη ηεο ζρεηηθήο δήισζεο αξρψλ ηνπ 
έηνπο 2015». ην ηέινο Μαΐνπ, ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλέ-
θεξε φηη ε θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο ζπκθψλεζε γηα επα-
λέλαξμε ησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ ζπ-
λάληεζεο πνπ είρε ν Αηζίνπαο Π/Θ θ. Ahmed κε ην νπ-
δαλφ νκφινγφ ηνπ θ. Hamdok.   
 
Απζηεξνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο ζηελ 
Αίγππην θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Eid 
Καηά ηελ εβδνκάδα ησλ αξγηψλ ηεο κεγάιεο κνπζνπικα-
ληθήο γηνξηήο ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ, Eid Al-Fitr, 
πνπ δηάξθεζε απφ ηηο 24/5 έσο ηηο 29/5, ε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε επέβαιε πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θπ-
θινθνξία, κε απαγφξεπζε ησλ θάζε είδνπο δεκνζίσλ 
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κεηαθνξψλ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 5 κκ έσο ηηο 6 πκ θα-
ζεκεξηλά, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλαζξνίζεσλ 
θαη, ζπλαθψο, ηεο εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ 
ζηε ρψξα. Απφ ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο 
εμαηξέζεθαλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ, 
θαζψο θαη νη θαη’ νίθνλ παξαδφζεηο έηνηκσλ θαγεηψλ, 
ελψ θιεηζηά παξέκεηλαλ ηα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηα, 
εζηηαηφξηα, νη δεκφζηνη ρψξνη αλαςπρήο θαη ηα πάξθα, 
ηα εκπνξηθά θέληξα θαη νη παξαιίεο (πιελ ησλ ηδησηη-
θψλ). Δλ ιεηηνπξγία θαηά ηελ αλσηέξσ πεξίνδν παξέκεη-
λαλ, θαηά ηηο ψξεο πνπ επηηξεπφηαλ ε θπθινθνξία, ηα 
ζνχπεξ κάξθεη, ηα παληνπσιεία θαη ηα θαξκαθεία. 
Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε επέβαιε κέηξν ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο κάζθαο πξνζψπνπ απφ ηνπο πνιίηεο ζε νην-
δήπνηε θιεηζηφ δεκφζην ρψξν, απφ ηηο 30 Μαΐνπ, ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, γξαθείσλ ηδησηη-
θψλ εηαηξεηψλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη θαηαζηεκάησλ, 
θαζψο θαη φισλ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. χκθσ-
λα κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κεηά ην ηέινο ησλ αξ-
γηψλ ηνπ Eid Al-Fitr, ήηνη απφ ηηο 30/5 θαη γηα πεξίνδν 
δχν εβδνκάδσλ, νη πεξηνξηζκνί επαλέξρνληαη ζηελ πξν 
Ρακαδαληνχ θαηάζηαζε, κε πιήξε απαγφξεπζε θπθινθν-
ξίαο απφ ηηο 8 κκ έσο ηηο 5 πκ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ 
απνθαζίζηαληαη κεξηθψο ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ηξα-
πεδψλ θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ. Σν ζρεηηθφ 
πξσζππνπξγηθφ δηάηαγκα αλαθέξεη επίζεο φηη παξαηείλε-
ηαη, κέρξη λενηέξαο, ε αλαζηνιή ηεο δηεζλνχο αεξνπνξη-
θήο θίλεζεο απφ θαη πξνο ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα, 
ελψ ζπκίδνπκε φηη νη εκπνξεπκαηηθέο πηήζεηο (air cargo) 
ζπλερίδνπλ λα δηεμάγνληαη θαλνληθά θαηά ην δηάζηεκα 
ησλ ηειεπηαίσλ 21/2 κελψλ. 
 
Σν θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν ηεο Αηγχπηνπ δίλεη 
πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θιάδν πγείαο 
Όπσο δήισζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ πξφζθαηα 
ζπζηαζέληνο θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SWF) θ. 
Soliman, ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Π/Θ ηεο 
Αηγχπηνπ θ. Madbouly θαη ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηη-
ζκνχ θα El-Saeed, ην Σακείν έρεη ζέζεη ηνπο θιάδνπο 
πγείαο θαη ζπζηεκάησλ logistics γηα ηε θαξκαθνβηνκε-
ραλία ζηελ θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ φζνλ αθνξά 
ηε δεκηνπξγία ηνκεαθψλ ππνηακείσλ. Όπσο δήισζε ν θ. 
Soliman, ην SWF δίλεη επίζεο πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θιά-
δνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, γεσξγίαο θαη 
ππνδνκψλ, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ππνηακείσλ. Καηά 
ηνλ θ. Soliman, ην Σακείν έρεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 
αλαπξνζαξκφζεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα αληα-
πνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, φπσο απηέο έρνπλ 
δηακνξθσζεί εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ. Θπκί-
δνπκε φηη ην Ννέκβξην 2019, ην SWF πξνζαλαηνιηδφηαλ 
ζηε ζχζηαζε κηθξφηεξσλ ηνκεαθψλ ζεκαηηθψλ ππνηα-
κείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ projects 
ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, βηνκερα-
λίαο, logistics, ηξνθίκσλ, πγείαο θαη κεηαθνξψλ. Ο ηφηε 
πξνγξακκαηηζκφο ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα πξνέβιε-
πε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ζεκαηηθψλ ππνηακείσλ ζε πξψηε 
θάζε, εηδηθεπκέλσλ ζηελ ελέξγεηα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο 
αξραηφηεηεο, θαζψο θαη ηε βηνκεραλία, αληίζηνηρα, ελψ 
πξνγξακκαηηδφηαλ ε ζχζηαζε –ζε ακέζσο επφκελε θάζε
- και ηέηαρηοσ σποηαμείοσ, ειδικεσμένοσ ζηην αγροηική 
αλάπηπμε θαη ηελ αγξνβηνκεραλία. 

Σν θνηλνβνχιην δίλεη πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ζε κεη-
ψζεηο ηειψλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
ην ηέινο Μαΐνπ, ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλν-
βνπιίνπ ελέθξηλε ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε ηηο πξνηαζεί-
ζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηειψλ ραξην-
ζήκνπ γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη 
ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηείηαη ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκα-
ηα εγρψξησλ εηαηξεηψλ. Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ, 
ε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ είρε εγθξί-
λεη ηηο εμαγγειζείζεο απφ ηα κέζα Μαξηίνπ κεηψζεηο ηνπ 
ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζε 0,075% απφ 
0,15% γηα ηνπο ληφπηνπο επελδπηέο, θαη ζε 0,125% απφ 
0,15% γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, θαζψο θαη ηνπ παξα-
θξαηνχκελνπ θφξνπ (withholding tax) γηα ηε ιήςε κεξη-
ζκάησλ απφ εγρψξηεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε ζπληειε-
ζηή 5%, έλαληη ζπληειεζηή 10% πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα.  
Δπηπιένλ, ε νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ έδσζε ηελ πξν-
θαηαξθηηθή ζπγθαηάζεζή ηεο ζηελ παξνρή απαιιαγήο 
ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ην θξάηνο θαηέρεη κεξίδην 
ηνπιάρηζηνλ 51% απφ ην θφξν επί ησλ θεθαιαηαθψλ 
θεξδψλ. Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα Μαξηίνπ, ζην πιαίζην 
ηνπ παθέηνπ κέηξσλ αλαθνχθηζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 
είρε εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε, είρε αλαθνηλσζεί ε πεξαηηέ-
ξσ αλαζηνιή εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ 
θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ κεηαβηβάζεηο ηίηισλ θαηά δχν 
αθφκε έηε, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, θαζψο επίζεο ε κφλη-
κε απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ απφ ηελ ελ ιφγσ θν-
ξνιφγεζε. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ηξνπνπνηή-
ζεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (θνξνινγηθφο θψδηθαο), νη 
εηαηξείεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ ζα επηβαξχλνληαη 
επίζεο κε θφξν επί ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο θεξδψλ απφ 
πσιήζεηο γεο ζε ηξάπεδεο ζην πιαίζην δηαθαλνληζκψλ 
ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο απηέο.  
Σέινο, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ –επίζεο 
ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην εμαγγειζείζα απφ ηελ θπβέξλεζε
- αναζηολή ηης θορολογίας επί ηης αγροηικής γης για 
δηάζηεκα δχν εηψλ. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά 
δεκνζηεχκαηα, δηα ηεο ελ ιφγσ έγθξηζεο ηνπ θνηλνβνπιί-
νπ παξαηείλεηαη έσο ην έηνο 2022 ε -ήδε ππάξρνπζα απφ 
ην έηνο 2017- αλαζηνιή ηεο θνξνιφγεζεο ηεο αγξνηηθήο 
γεο κε ζπληειεζηή 14%, κε ζηφρν ηελ παξνρή ζηήξημεο 
ζηνπο αγξφηεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 
θξίζε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. 
 
Δθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο φζνλ αθνξά 
ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε 
ε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο ζην πιαίζην webinar πνπ 
δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δπηκειεηήξην Αηγχπηνπ 
(AmCham), ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλν-
κηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed αλέθεξε φηη ε αλάθακςε 
ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζηελ επνρή πνπ ζα αθνινπ-
ζήζεη ηελ εμάιεηςε ηεο παλδεκίαο αλακέλεηαη λα είλαη 
πεξηζζφηεξν «νκαιή» θαη ζηαδηαθή, έρνληαο ην ζρήκα 
θακπχιεο “U”, αληί πξνεγνχκελσλ θπβεξλεηηθψλ εθηη-
κήζεσλ πνπ δηέβιεπαλ απφηνκε θαη ηαρεία αλάθακςε 
(ζρήκαηνο “V” ή θαη “W”). Ζ Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ε 
θπβέξλεζε έρεη θαηαξηίζεη πνιιαπιά ελαιιαθηηθά ζε-
λάξηα φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο ρψ-
ξαο έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Καηά ηελ θα El-Saeed, ν 
ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα παξακείλεη ρακειφο 
ζηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ 2020, κε ηνλ εηήζην ξπζκφ 
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κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ λα εθηηκάηαη ζην 3,5% θαη εμαηξε-
ηηθά ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέ-
ξνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ζ Τπνπξγφο Πξν-
γξακκαηηζκνχ εθηίκεζε εμάιινπ φηη ην πνζνζηφ αλεξγί-
αο ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ 10% πξνο ην ηέινο ηνπ 2020, 
εμαηηίαο ηεο επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηε-
ηαο ιφγσ ησλ κέηξσλ πξνο πεξηνξηζκφ εμάπισζεο ηεο 
επηδεκίαο, ε νπνία επηθέξεη απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο. 
Ζ θα El-Saeed δήισζε επίζεο φηη ε νπνηαδήπνηε πξφζζε-
ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε πνπ ζα ιάβεη ε Αίγππηνο απφ 
ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) κε ηε κνξθή 
“stand-by arrangement” πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνο 
φθεινο ηνπ ηδησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη 
γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ επη-
ρεηξήζεσλ. 
 
Η θπβέξλεζε αλαγγέιιεη πεξηθνπέο ζηηο απνιαβέο 
ησλ κηζζσηψλ ιφγσ θνξσλντνχ 
ην ηέινο Μαΐνπ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ελέθξηλε λνκνζρέδην ην ν-
πνίν επηβάιιεη πεξηθνπή ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζην θαζαξφ 
κεληαίν εηζφδεκα φισλ ησλ θξαηηθψλ, αιιά θαη ησλ ηδη-
σηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηνπ 0,5% ζηηο θαζαξέο 
απνιαβέο ησλ ζπληαμηνχρσλ, απφ ην μεθίλεκα ηνπ πξν-
ζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ Ηνχιην 2020 θαη γηα έλα 
ρξφλν. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε 
επηβνιή ηεο σο άλσ θξάηεζεο ζηα εηζνδήκαηα ησλ κη-
ζζσηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη 
ην θξάηνο λα ρξεκαηνδνηήζεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπη-
ζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ νηθν-
λνκία θαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζηήξημε ησλ θιάδσλ πνπ ε-
πιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία, αιιά θαη ησλ κηθξνκεζαί-
σλ επηρεηξήζεσλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε απφ ηελ επηβνιή 
ηεο σο άλσ «έθηαθηεο εηζθνξάο», κε βάζε ην εγθξηζέλ 
λνκνζρέδην, ζα απνηειέζνπλ νη ρακειφκηζζνη, ήηνη εθεί-
λνη ησλ νπνίσλ νη κεληαίεο απνιαβέο δελ ππεξβαίλνπλ 
ηνλ θαηψηαην κηζζφ (EGP2.000). εκεηψλεηαη φηη ην ελ 
ιφγσ λνκνζρέδην ζα πξέπεη λα ςεθηζηεί απφ ηελ νινκέ-
ιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπγθιεζεί 
θάπνηα ζηηγκή κεηά ηηο 7/6. 
 
Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ειαηηψζεη ιίγν ηνλ 
εγρψξην δαλεηζκφ 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ζην ηέινο Μαΐνπ, ην 
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζθέπηεηαη λα ειαη-
ηψζεη ειαθξψο ην επίπεδν ηνπ εγρψξηνπ θξαηηθνχ δαλεη-
ζκνχ, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, λα κεηψζεη θαη ην θφζηνο 
εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Καηά ηα αλαθνηλσ-
ζέλ, ην Τπνπξγείν ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνδέρεηαη θαηά ηε δηάζεζε θξαηηθψλ 
νκνιφγσλ ζε ιίξεο, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλν-
κηθνχ έηνπο (2019/20), δεδνκέλνπ φηη ζηα θξαηηθά ηακεί-
α έρνπλ πνιχ πξφζθαηα εηζξεχζεη θεθάιαηα απφ ην Γη-
εζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) χςνπο $2,77 δηζ., κέ-
ζσ ηεο ιήςεο επείγνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο 
(“rapid financing instrument” - RFI). χκθσλα κε 
έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε σο άλσ 
ζθέςε ηεο θπβέξλεζεο είλαη απνιχησο ινγηθή, θαζψο ηα 
ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ηνπ ΓΝΣ πξνζθέξνληαη ζε ζα-
θψο ρακειφηεξν επηηφθην απφ φηη ηα θεθάιαηα πνπ  

αληινχληαη απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. εκεηψλεηαη φηη 
ιίγν πξηλ ηα κέζα Μαΐνπ έρνπλ μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχ-
ζεηο ηνπ Σακείνπ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζρεηηθά 
κε ρσξηζηφ αηγππηηαθφ αίηεκα γηα παξνρή ρξεκαηνδνηη-
θήο δηεπθφιπλζεο κέζσ “stand-by arrangement”, πηζαλφ-
ηαηα ηεο ηάμεσο ησλ $5,5 κε $6 δηζ., ελψ ηαπηφρξνλα, 
ζχκθσλα κε ην δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο θαη κε άιινπο δη-
εζλείο πηζησηέο, ηφζν ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο φζν 
θαη ρψξεο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ 
ηεο ηάμεσο ησλ $4 δηζ.  
 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Οη αηγππηηαθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο δηέζεζαλ δνιιαξη-
αθά ηνπο απνζέκαηα ην Μάξηην 
Όπσο αλέθεξαλ δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 
Σχπνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο νη 
εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην θαί-
λεηαη 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 α-
λαδπφκελεο νηθνλνκίεο. Καηά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο, νη θαζαξέο ππνρξεψζεηο ησλ αηγππηηαθψλ ε-
κπνξηθψλ 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 αηγπ-
πηηαθνχ δεκνζίνπ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ κεηψζεθε 
θαηά ην ήκηζπ πεξίπνπ. Πάλησο, έγθπξνη εγρψξηνη θαη 
δηεζλείο νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη «ηα ρεηξφηε-
ξα έρνπλ ήδε πεξάζεη φζνλ αθνξά ηελ ηάζε θπγήο θεθα-
ιαίσλ», ελψ ε πξφζθαηε άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ 
ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) – φπσο θαη ε α-
λακελφκελε, 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 ηξα-
πεδηθέο θαηαζέζεηο ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2020 εκθα-
λίζηεθαλ ειαθξά απμεκέλεο θαηά 1,4% έλαληη ηνπ Ηα-
λνπαξίνπ, 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 Ηα-
λνπαξίνπ), ελψ εθείλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθαλ 
θαηά 1,1% έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζε EGP3,685 ηξηζ.  
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Σέινο, ην χςνο ησλ ρνξεγήζεσλ δαλείσλ απφ ηηο ηξάπε-
δεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο ην Φεβξνπάξην 2020 εκθαλί-
ζηεθε απμεκέλν ζε EGP1,892 ηξηζ., έλαληη EGP1,866 
ηξηζ. ηνλ Ηαλνπάξην, κε ηα δάλεηα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ην-
κέα λα αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 72,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 
χςνπο ησλ ρνξεγήζεσλ, κε αμία EGP1,373 ηξηζ. 
 
Δηδήζεηο απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ 
ην πξψην ήκηζπ ηνπ Μαΐνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχ-
πηνπ 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 δεί-
θηεο 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 δηα-
θπκάλζεηο- ζηε ζπλέρεηα, θιείλνληαο ζηηο 12/5 ζηηο 
10.588 κνλάδεο, πνπ ήηαλ ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ εδψ 
θαη πεξίπνπ 11/2 κήλα, γηα λα αθνινπζήζεη ειαθξά πησηη-
θή πνξεία ζηε ζπλέρεηα θαη λα θιείζεη ζηηο 10.287 κνλά-
δεο 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 δηακνξθψλε-
ηαη θαηά ηελ πξψηε εκέξα κεηά ηελ αλαζεψξεζε απηνχ, 
ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα ζε ηξηκεληαία βάζε. εκεηψ-
λεηαη φηη ζηνλ αλσηέξσ λέν δείθηε κεηέρνπλ νη 100 θν-
ξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ απφ πιεπξάο ξεπ-
ζηφηεηαο θαη ηδίξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαη-
ξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θεληξηθνχ δεί-
θηε EGX30, θαζψο θαη ηνπ δείθηε EGX70 EWI. Ο λένο 
δείθηεο EGX100 EWI αληηθαζηζηά ηνλ πθηζηάκελν δεί-
θηε 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 Υξε-
καηηζηήξην.  
Σέινο, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή 
Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regu-
latory 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 ζπλαιια-
γψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 
ζπλαιιαγψλ. Σα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέ-
θεξαλ επίζεο φηη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε γηα ζπλαιια-
γέο ζε νκφινγα, ηίηινπο ινηπνχο ρξένπο θαη ηζιακηθά 
νκφινγα “sukuk” ζα κεησζνχλ αληίζηνηρα, ζε 0,0025%, 
ηνπ χςνπο εθάζηεο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο, θαηά ηνλ νηθν-
λνκηθφ Σχπν, ε FRA πεξηέθνςε ην επίπεδν ησλ πξνκε-
ζεηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζε 0,01% ηεο αμίαο ζπλαιια-
γήο, θαζψο θαη ηα ηέιε «εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνλη-
ζκνχ» 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, δσδεθάκε-
λεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο $800 εθαη. 
Ζ CBE δέρζεθε 31 πξνζθνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο $1,095 
δηζ. (ε δήηεζε ππεξθάιπςε ηελ πξνζθνξά θαηά 1,37 θν-
ξέο), εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 25 πξνζθνξέο 
ζπλνιηθήο αμίαο $975,4 εθαη. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επη-
ηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην ηεο 4εο Μαΐνπ αλήιζε ζε 
3,495%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,491%, θαηά ηελ αληί-
ζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 
 
Υξεκαηνδνηήζεηο ηεο EBRD θαη ηεο ΔΣΔπ πξνο 
ηξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο 
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλα-
θέξζεθε ζε ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο $100 εθαη. πνπ ρν-
ξήγεζε ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλά-
πηπμεο (EBRD) πξνο εθάζηε εθ ησλ δχν κεγάισλ ηδησηη-
θψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγπ-
πην, NBK Egypt (National Bank of Kuwait) θαη QNB Al 
Ahli (Qatar National Bank), ζην πιαίζην ηεο ππνβνήζε-
ζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξν-
θιήζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. χκθσλα κε 
ην ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο EBRD, «νη δαλεηαθέο ρξε-
καηνδνηήζεηο πξνο ηηο δχν ελ ιφγσ ηξάπεδεο ζα ρξεζηκν-
πνηεζνχλ γηα ηελ παξνρή απφ απηέο δαλείσλ πξνο εγρψ-
ξηεο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο ζε 
ξεπζηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλν-
κηθήο θξίζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία». Ζ EBRD 
αλαθνίλσζε επίζεο φηη έρεη δεζκεχζεη ζπλνιηθά θεθά-
ιαηα χςνπο $850 εθαη. γηα παξνρή δαλεηαθήο ρξεκαην-
δφηεζεο 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 εκπν-
ξίνπ (“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 πεια-
ηψλ ηεο.   
Πεξαηηέξσ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε ηξίηε 
κεγαιχηεξε θξαηηθή ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ, Banque du 
Caire, ππέγξαςε ζπκθσλία ζηηο αξρέο Μαΐνπ κε ηελ Δπ-
ξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα ηελ παξνρή 
απφ ηε δεχηεξε δαλεηαθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ 
$100 εθαη., κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ. 
 
Η θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ εγθξί-
λεη ηηο κεηψζεηο ηέινπο ραξηνζήκνπ & παξαθξαηνχκε-
λνπ θφξνπ επί κεξηζκάησλ 
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ε αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή 
πξνυπνινγηζκνχ ελέθξηλε ηηο εμαγγειζείζεο απφ ηα κέ-
ζα Μαξηίνπ κεηψζεηο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ ζπλαιια-
γψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, κεηψλνληαο ην ζπ-
ληειεζηή ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζε 0,075% (αληί 
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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 πξνυπνινγη-
ζκνχ ελέθξηλε ηε κείσζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξν 
(withholding tax) γηα ηε ιήςε κεξηζκάησλ απφ εγρψξηεο 
εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε ζπληειεζηή 5%, έλαληη ζπληειε-
ζηή 10% πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα. εκεηψλεηαη φηη ε επη-
ηξνπή πξνυπνινγηζκνχ δελ ελέθξηλε ηειηθά ηελ εμαγγει-
ζείζα 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 πεξηνξη-
ζηνχλ θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο», φπσο δήισζε ν αληη-
πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο. Θπκίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε 
έρεη απνθαζίζεη επίζεο ηελ πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο α-
λαζηνιήο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ θε-
θαιαηαθψλ 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 θνξν-
ιφγεζε. 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 Απξη-
ιίνπ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο, ζηηο 16 Μαξηίνπ, ηα είρε 
κεηψζεη θαηά 300 κνλάδεο βάζεο ζε κία πξνζπάζεηα ζηή-
ξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο 
απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο θνξσλντ-
νχ. Έηζη, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξή-
ζεθε 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 ακεηάβιε-
ησλ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
ήηαλ αλακελφκελε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκη-
θψλ αλαιπηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ είρε κεηψζεη ηέζζεξηο θνξέο 
ηα επηηφθηα, θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά. 
 
Δγθαηαιείπεηαη ε πξνζπάζεηα εμαγνξάο ηεο Bank Au-
di Egypt απφ ηε First Abu Dhabi Bank 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, κέ-
ζσλ Μαΐνπ, ε First Abu Dhabi Bank έρεη αλαζηείιεη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο εμαγνξάο ηεο αηγππηηαθήο 
ζπγαηξηθήο ηνπ κεγάινπ ιηβαληθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ 
Bank Audi, «εμαηηίαο ησλ πξσηφγλσξσλ ζπλζεθψλ αβε-
βαηφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο παλδε-
κίαο». χκθσλα κε αλψλπκεο πεγέο ηηο νπνίεο επηθαιεί-
ηαη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην χςνο ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο 
επξφθεηην λα αλέιζεη ζε πεξί ηα $700 εθαη. Ο νηθνλνκη-
θφο Σχπνο είρε εμάιινπ αλαθέξεη ζηηο αξρέο Μαΐνπ φηη ε 
εκηξαηηλή ηξάπεδα είρε νινθιεξψζεη ηε δηεμαγσγή ειέγ-
ρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηεο Bank Audi Egypt, 
έρνληαο ήδε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Αηγχπηνπ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην πξνθεηκέλνπ λα 
πξνρσξήζεη ζηελ εμαγνξά.  

Ζ First Abu Dhabi Bank είρε δειψζεη φηη πξνηίζεην λα 
απνθαζίζεη γηα ην εάλ ηειηθά ζα πξνρσξήζεη κε ηελ εμα-
γνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο, δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 
2020. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
αηγππηηαθφο βξαρίνλαο ηεο Bank Audi, πνπ μεθίλεζε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ κε κφιηο ηξία ππνθαηαζηήκαηα ην έηνο 
2005, έρεη επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αηγππηη-
αθή ηξαπεδηθή αγνξά, δηαζέηνληαο 50 ππνθαηαζηήκαηα 
θαη ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηάμεσο ησλ 
$4,4δηζ., ζχκθσλα κε ζηνηρεία επηεκβξίνπ 2019. Δπη-
πιένλ, εγρψξηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν κεγάινο 
ιηβαληθφο ηξαπεδηθφο φκηινο δελ πξφθεηηαη –ηνπιάρηζηνλ 
ζην νξαηφ κέιινλ- λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε πξν-
εγνχκελνπ ζρεδίνπ ηνπ γηα έμνδν απφ ηελ αηγππηηαθή 
αγνξά εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ έρεη 
πιήμεη ην Λίβαλν. 
 
Σν θνηλνβνχιην ελέθξηλε λνκνζρέδην γηα ηνλ ηξαπεδη-
θφ ηνκέα 
ην ηέινο Μαΐνπ, ιίγν πξηλ ηηο αξγίεο ηνπ ηέινπο ηνπ 
ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην 
ελέθξηλε ην νξηζηηθνπνηεκέλν θείκελν ηεο πνιπαλακελφ-
κελεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ηνκέα, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεζψξα λέσλ δηαηάμεσλ, 
παξαπέκπνληαο ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην γηα ηειηθή λνκν-
ηερληθή επεμεξγαζία ζην λνκηθφ ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο 
(State Council). Ζ λέα λνκνζεζία, ε νπνία επξίζθεηαη 
ππφ δηακφξθσζε θαη δηαδηθαζία δηαβνπιεχζεσλ απφ ην 
έηνο 2017, δίδεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
(CBE) απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο 
ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. Μεηαμχ άιισλ, ν νηθν-
λνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ 
έρνπλ δνζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
φζνλ αθνξά ηελ έθδνζε αδεηψλ ζε εηαηξείεο εγγχεζεο 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ παξνρή βξαρππξφ-
ζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηάζσζε ηξαπεδηθψλ η-
δξπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Ζ 
λέα λνκνζεζία εηζάγεη επίζεο θαηλνηφκεο πξνβιέςεηο γηα 
ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ηα θξππηνλνκίζκαηα, ηελ 
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο 
επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, ε 
λέα λνκνζεζία πξφθεηηαη λα επηβάιεη εηδηθφ ηέινο ηεο 
ηάμεσο ηνπ 1% ζηα ηξαπεδηθά θέξδε, κε ζθνπφ ην ζρε-
καηηζκφ ηακείνπ γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Σν λνκν-
ζρέδην, αθνχ ηχρεη ηειηθήο λνκνηερληθήο επεμεξγαζίαο 
απφ ην λνκηθφ ζπκβνχιην, αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί απφ 
ηελ νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη λα ηεζεί ζε ηζρχ, 
ιακβάλνληαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ 
θ. Al Sisi. εκεηψλεηαη φηη ε λέα ηξαπεδηθή λνκνζεζία 
πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηζρχνπζα απφ ην έηνο 
2003 λνκνζεζία (Ν. 88/2003) πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ πξνβιέπε-
ηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο 1 έσο 3 εηψλ γηα ηηο εγρψξηεο 
ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηά-
μεηο απηήο.  
 
Διαθξά πηψζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνι-
ιαξίνπ θαη ηνπ επξψ 
Σα δηεζλή εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία αζρνιήζεθαλ ζηε 
δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ κε ηελ πηψζε ηεο ηζνηηκίαο ηεο αηγπ-
πηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζηα ρακειφηεξα  
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επίπεδά ηεο απφ ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
πγθεθξηκέλα, ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην 
δηακνξθψζεθε ζηηο 15,798 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή α-
γνξάο) ζηηο 21/5, ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηηο αξ-
γίεο ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ, έλαληη ηζρπξφηεξσλ επη-
πέδσλ ηζνηηκηψλ πνπ είραλ πξνεγεζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ 
Μαΐνπ, ζηηο 15,688 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 12/5 θαη ζηηο 
15,689 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 17/5. Αληίζηνηρα, ε ηζν-
ηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην επξψ θηλήζεθε επίζεο θαζνδηθά, 
θιείλνληαο ζηηο 17,33 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 21/5, έλαληη 
πςειφηεξσλ ηζνηηκηψλ, θάησ ησλ 17 ιηξψλ αλά επξψ 
λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ (16,927 ιίξεο αλά δνι-
ιάξην ζηηο 7/5 θαη 16,935 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 14/5). 
Όπσο επηζήκαλε πάλησο ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηη-
αθή ιίξα έρεη επηδείμεη αμηνζαχκαζηα ζεκεία αληνρήο 
έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ηζρπξψλ δη-
εζλψλ λνκηζκάησλ, φληαο αθφκε αλαηηκεκέλε πξνο ην 
δνιιάξην θαηά 1,1% έλαληη ησλ αξρψλ ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ 
Αίγππην, φπσο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν, εμαηηίαο ηεο 
παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ηε ζπλαθή «θπγή» μέλσλ ε-
πελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηε ρψξα, ηεο ηάμεσο ησλ $17 
δηζ. απφ ην μεθίλεκα ηεο παλδεκίαο. εκεηψλεηαη φηη ε 
ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην αλεξρφηαλ ζε 15,48 
ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 23/2 θαη ζε 15,97 
ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, ελψ ε ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξψ αλεξρφηαλ ζε 
17,86 ιίξεο αλά επξψ (ηηκή αγνξάο) ζηηο αξρέο ηνπ ηξέ-
ρνληνο έηνπο θαη 16,73 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 20/2.   
 
Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ αλαθνηλψλεη παξνρή 
εγγπήζεσλ ζε δάλεηα 
χκθσλα κε δήισζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπε-
δαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer ζηα κέζα Μαΐνπ πξνο ην 
θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε λνκη-
ζκαηηθή Αξρή ηεο Αηγχπηνπ πξφθεηηαη λα παξάζρεη εγ-
γπήζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ην 80% ηεο αμίαο εθάζηνπ 
δαλείνπ πνπ ζα παξέρνπλ νη εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνο επη-
ρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο γηα ζηήξημε ησλ θιάδσλ βηνκεραλίαο, γεσξγί-
αο θαη θαηαζθεπψλ κε ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP100 δηζ. 
εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία, νη 
εγρψξηεο ηξάπεδεο ρνξεγνχλ δάλεηα κε κεηνχκελν θιηκα-
θσηά επηηφθην ηεο ηάμεσο ηνπ 8%, ζε κηθξνκεζαίεο βην-
κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο ησλ σο άλσ 
θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Amer, νη ελ 
ιφγσ εγγπήζεηο αλακέλεηαη λα ρνξεγνχληαη κέζσ ηεο 
θξαηηθήο Credit Risk Guarantee Company, ε νπνία βξί-
ζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 
έρνληαο ήδε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο δαλείσλ πξνο κηθξνκε-
ζαίεο επηρεηξήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο EGP25 δηζ., κε ζθν-
πφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ απφ ηηο εγρψ-
ξηεο ηξάπεδεο, ζε πνζνζηφ κφιηο 20% ησλ ρνξεγνχκελσλ 
δαλείσλ.    

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 κη-
ζέο γηγαληηαίεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ είλαη ηνπν-
ζεηεκέλεο ζηηο νδηθέο αξηεξίεο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξη-
νρήο 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 δξα-
ζηεξηφηεηαο έρνπλ πεξηθφςεη ηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο δα-
πάλεο γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, κε ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο 
αθηλήησλ λα αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 27% ηνπ ζπλνιη-
θνχ ρψξνπ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ηνλ Απξίιην 2020, έλαληη πνζνζηνχ 43% πνπ απηφο θαηε-
ιάκβαλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. Αληίζηνηρα, ν δηαθεκη-
ζηηθφο ρψξνο πνπ δηαηέζεθε γηα δηαθεκηζηηθέο αθίζεο 
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ επξείαο θπθινθνξίαο θαη ηξα-
πεδηθψλ ππεξεζηψλ θαηέγξαςε κεηψζεηο έλαληη ηνπ αληί-
ζηνηρνπ κήλα ηνπ 2019. Αληηζέησο, νη ελ ιφγσ θιαδηθέο 
πεγέο αλέθεξαλ φηη απμήζεθαλ θαηά 70% ζε εηήζηα βά-
ζε νη ππαίζξηεο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ θιάδνπ 
ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ελ ιφγσ ζπλνιηθή πηψζε ηεο ππαί-
ζξηαο δηαθεκηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απνηειεί θπξί-
αξρν κέζν δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ζηα κεγάια αζηηθά 
θέληξα ηεο Αηγχπηνπ θαη ην Κάηξν, νθείιεηαη ζηε δξα-
ζηηθή 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 εθηη-
κνχλ 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 ηειεθσλί-
αο ζηελ Αίγππην ηνλ Ιαλνπάξην 2020  
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ αη-
γππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 
Πιεξνθνξηθήο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηε-
ιεθσλίαο ζηελ Αίγππην θαηέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην 2020 
ειαθξφηαηε άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3% ζε κεληαία βά-
ζε, αλεξρφκελνο ζε 95,7 εθαη. έλαληη 95,4 εθαη. ην Γε-
θέκβξην 2019. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εγρψξησλ ρξεζηψλ 
δηαδηθηχνπ απμήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην θαηά 6,5% ζε κε-
ληαία βάζε, αλεξρφκελνο ζε 53,15 εθαη., έλαληη 49,9  
εθαη. ρξεζηψλ ην Γεθέκβξην 2019. Ο αξηζκφο ζπλδξνκε-
ηψλ δηαδηθηχνπ κε ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο εκ-
θαλίζηεθε 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 ρξε-
ζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλί-
ζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2020 απμεκέλνο θαηά 8,5% ζε κε-
ληαία βάζε, θζάλνληαο ηα 42,3 εθαη. άηνκα έλαληη 39 
εθαη. ην Γεθέκβξην 2019.   
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Η ρξεκαηνδνηηθή πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο θαηαζθεπέο 
ηα κέζα Μαΐνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ αλαθνί-
λσζε 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 ζπ-
κπεξηιακβάλνληαο επίζεο ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη 
ηψξα θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Οη θαηαζθεπα-
ζηηθέο, φπσο θαη νη ινηπέο εγρψξηεο εηαηξείεο πνπ ζα ε-
πσθειεζνχλ απφ ηα επεξγεηήκαηα ηεο ελ ιφγσ πξσην-
βνπιίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην εηήζην ηδίξν 
ηεο ηάμεσο ησλ EGP50 εθαη. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο, εθπξφζσπνη ηνπ αηγππηηαθνχ επηρεη-
ξεκαηηθνχ θφζκνπ αζθνχλ πηέζεηο ζηελ Κεληξηθή Σξά-
πεδα ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα 
ιηαλεκπνξίνπ θαη ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ ζηελ πξσην-
βνπιία ηεο γηα παξνρή ρακειφηνθσλ δαλείσλ κε επλντ-
θνχο φξνπο απνπιεξσκήο. 
 
Σν Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ πξνσζεί λνκνζεζία ελν-
πνίεζεο ηνπ εκπνξηθνχ κεηξψνπ 
Όπσο αλέθεξε ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 
(ΜΔΝΑ), ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ πξνσζεί λνκνζρέ-
δην κε ηίηιν “Unified Economic Operators Registry Act”, 
ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε ζπγρψλεπζε πέληε δηαθνξεηη-
θψλ 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 εηζαγσ-
γέσλ θαη εμαγσγέσλ, ζε έλα θαη κνλαδηθφ κεηξψν πνπ 
ζα ππάγεηαη ζηελ αηγππηηαθή Αξρή Αλάπηπμεο Δζσηεξη-
θνχ Δκπνξίνπ (ITDA), κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηηο 
δηαδηθαζίεο εγγξαθήο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ νη 
λενδεκηνπξγνχκελεο επηρεηξήζεηο θαη βεβαίσο, ηα ζρεηη-
θά θφζηε.     
 
Η Telecom Egypt ζα κεηάζρεη ζηελ εγθαηάζηαζε ππν-
ζαιάζζηνπ θαισδίνπ 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ φηη ν 
θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχπηνπ, Tel-
ecom Egypt, ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμία δηεζλψλ ηειεπη-
θνηλσληαθψλ νκίισλ νη νπνίνη ζα εγθαηαζηήζνπλ κεγάιν 
ππνζαιάζζην ηειεπηθνηλσληαθφ θαιψδην πνπ ζα ελψλεη 
ηελ Δπξψπε, ηε Μ. Αλαηνιή θαη 16 αθξηθαληθέο ρψξεο, 
έρνληαο ζπλνιηθφ κήθνο 37 ρηι. ρικ. θαη ζα έρεη ηίηιν 
“2Africa”. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ 
ιφγσ ππνζαιάζζην θαιψδην αλακέλεηαη λα απμήζεη ζε-
καληηθά ηε δπλακηθφηεηα ησλ επξπδσληθψλ θαη θηλεηψλ 
ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ζηελ Αθξηθή θαη ηε Μ. Α-
λαηνιή, δηνρεηεχνληαο ζηελ Αθξηθή ζπλνιηθή δπλακηθφ-
ηεηα δεδνκέλσλ πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ πξνζθέξνπλ 
φια ηα ππνζαιάζζηα ηειεπηθνηλσληαθά θαιψδηα πνπ εί-
λαη ζήκεξα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Σν 
λέν ππνζαιάζζην θαιψδην κεηαθνξάο δεδνκέλσλ εθηηκά-
ηαη φηη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην έηνο 2023 ή ην 2024.  

Μεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θνηλνπξαμία πινπνίε-
ζεο ηεο σο άλσ θαισδηαθήο ζχλδεζεο πεξηιακβάλνληαη 
φκηινη φπσο ην Facebook, ε Orange, ε Vodafone, ε Chi-
na Mobile International, ε MTN Global Connect, ε Saudi 
Telecom θαη ε West Indian Ocean Cable Company, ελψ 
ην θαιψδην ζα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη ν γαιιη-
θφο φκηινο Alcatel Submarine Networks. Όπσο ζεκείσζε 
ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Telecom Egypt πξφθεηηαη παξάι-
ιεια λα εγθαηαζηήζεη λέν ηειεπηθνηλσληαθφ θαιψδην 
πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Αίγππην κε ηε . Αξαβία, θαζψο θαη 
λα θαηαζθεπάζεη λένπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη θαισ-
δηαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Ras Gharib θαη 
νπέδ, φπσο θαη ηειεπηθνηλσληαθφ θαιψδην νπηηθψλ η-
λψλ πνπ ζα δηαηξέρεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πεξην-
ρψλ Ras Gharib θαη Πνξη αΐλη, παξάιιεια κε ηε Γηψ-
ξπγα νπέδ. 
 
Πξσηνβνπιία ηνπ Τπ. Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο 
Πιεξνθνξηθήο γηα ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επη-
ρεηξήζεσλ 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνη-
λσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. Talaat ζην ηέ-
ινο Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηελ 
πινπνίεζε πξσηνβνπιίαο κε ηίηιν “Our Digital Oppor-
tunity” κε ζηφρν λα βνεζεζνχλ νη κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα μεπεξάζνπλ ηηο 
αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. χκ-
θσλα κε ηνλ θ. Talaat, ε πξνεηνηκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο 
είρε μεθηλήζεη πξηλ ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο, 
θαζψο ην αξκφδην Τπνπξγείν είρε ήδε έιζεη ζε επαθέο 
ηφζν κε κεγάινπο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο ηειεπηθνηλσλη-
αθνχο νκίινπο φζν θαη κε νξγαλψζεηο ηεο «θνηλσλίαο 
ησλ πνιηηψλ» πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξ-
γαζία ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο. Καηά ηνλ 
Τπνπξγφ, ε πξσηνβνπιία αλακέλεηαη λα θαηεπζχλεη πν-
ζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ εγρψξησλ ηειεπηθνηλσληα-
θψλ έξγσλ, θαζψο θαη έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηε-
ρλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξή-
ζεηο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα πιαίζην γηα ηελ επί-
ηεπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπζπεηξψζεσλ κεηαμχ κηθξψλ 
θαη αλαδπφκελσλ ηερλνινγηθψλ εηαηξεηψλ. Ο θ. Talaat 
ηφληζε επίζεο φηη ζηελ πξσηνβνπιία πεξηιακβάλνληαη 
θαη απ’ επζείαο αλαζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ projects ζε 
κηθξέο λενθπείο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη εηδηθά πξνγξάκ-
καηα θαηάξηηζεο ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, θαζψο 
θαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, απεπζπλφκελα ζε κηθξνκε-
ζαίεο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ε πξσην-
βνπιία πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί απφ ηελ αηγππηηαθή θξα-
ηηθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξη-
θήο (ITIDA), κέζσ εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 
«ςεθηαθψλ επθαηξηψλ» ε νπνία ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 
Ο θ. Talaat αλέθεξε φηη ε πξψηε θάζε ηεο πξσηνβνπιίαο 
ζα πεξηιακβάλεη 33 projects, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
EGP900 εθαη. 
 
Ο φκηινο Edita εηζέξρεηαη ζηνλ θιάδν κπηζθνηνπνηίαο 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Μαΐνπ, ν 
κεγάινο εγρψξηνο φκηινο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ – 
ζλαθ, Edita Food Industries, μεθίλεζε πξφζθαηα ηελ πα-
ξαγσγή θαη ην ιαλζάξηζκα ζηε ιηαλεκπνξηθή αγνξά λέαο 
ζεηξάο κπηζθφησλ ππφ ην brand “Oniro”. εκεηψλεηαη φηη  
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ε Edita απνηειεί ηελ θνξπθαία αηγππηηαθή βηνκεραλία 
παξαγσγήο ζλαθ, πνπ ηδξχζεθε πξν εηθνζαεηίαο κε ζπλε-
πελδπηή, ηφηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ    
Chipita. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ 
ζχκβνπινο ηεο Edita, θ. Berzi, «ε είζνδνο ηεο εηαηξείαο 
ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ε ζπλαθήο δεκηνπξγία 
λέσλ ξνψλ εζφδσλ γηα ηελ Edita απνηεινχλ ηνλ ππξήλα 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κεγέζπλζε 
ηεο επηρείξεζεο». Ο θ. Berzi πξφζζεζε φηη «ε Edita ζα 
ζπλερίζεη λα κεγαιψλεη ην ραξηνθπιάθηφ ηεο πξνζθνξάο 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κπηζθφησλ θαηά ηνπο πξνζερείο 
κήλεο, θεθαιαηνπνηψληαο επί ηεο παξαδνζηαθήο ηεο 
ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γεπ-
ζηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο κε πξντφληα ζε 
πξνζηηέο ηηκέο». Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη κε ην 
λέν ηεο πξντφλ, πξψην ηεο ζεηξάο “Oniro”, πνπ θέξεη ηε 
δηαθξηηηθή νλνκαζία “Oniro Cookie Crisp”, ν φκηινο 
Edita πξαγκαηνπνηεί ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ηαρχηαηα αλα-
πηπζζφκελε αηγππηηαθή αγνξά κπηζθφησλ, εθηηκψκελνπ 
εηήζηνπ κεγέζνπο πσιήζεσλ πνπ αλέξρεηαη ζε EGP4,6 
δηζ. θαη κέζνπ ξπζκνχ εηήζηαο κεγέζπλζεο ηεο ηάμεσο 
ηνπ 16% θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. χκθσλα κε πεγέο 
ηνπ νκίινπ Edita, ην επελδπηηθφ θφζηνο ηεο λέαο γξακ-
κήο παξαγσγήο αλέξρεηαη ζε EGP55 εθαη., ελψ θαηά ην 
ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε ιεη-
ηνπξγία δχν κεγάιεο απνζεθεπηηθέο κνλάδεο βαλίιηαο 
θαη ζνθνιάηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο γξακκήο παξαγσγήο κπηζθφησλ. χκθσλα κε νηθν-
λνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ηα ελνπνηεκέλα 
θέξδε ηνπ νκίινπ Edita θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέ-
ρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε EGP83 εθαη., θαηαγξάθνληαο 
κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 34% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πε-
ξηφδνπ ηνπ 2019.  
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ε άλσ ησλ EGP4 ηξηζ. ε αμία ησλ αλαπηπμηαθψλ 
έξγσλ απφ ηνλ Ινχιην 2014 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξν-
γξακκαηηζκνχ θαο El-Saeed, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη 
απφ ηνλ Ηνχιην 2014 επελδχζεη θεθάιαηα πάλσ απφ 
EGP4 ηξηζ. (πεξίπνπ $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 επη-
ζήκαλε φηη θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2014 – Γεθεκβξίνπ 
2019 είραλ νινθιεξσζεί ζπλνιηθά πάλσ απφ 16.000 αλα-
πηπμηαθά έξγα, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP2,2 
ηξηζ., ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη αθφκε ε πινπνίεζε αθφ-
κε 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 επαξ-
ρίεο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο EGP182 δηζ. Σα ζθήπηξα φζνλ 
αθνξά ην χςνο ησλ θξαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ 
θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν θαηέρεη ν θιάδνο π-
δξνγνλαλζξάθσλ θαη νξπθηνχ πινχηνπ, κε πξαγκαηνπνη-
εζείζεο επελδχζεηο ζπλνιηθήο αμίαο EGP1 ηξηζ. θαη ζε 
εμέιημε επελδχζεηο ηεο ηάμεσο ησλ EGP1,1 ηξηζ. Αθν-
ινπζνχλ 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 πε-
ξίπνπ 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 επελ-
δχζεσλ αθνινπζνχλ νη θιάδνη βηνκεραλίαο & εκπνξίνπ, 
πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γεσξγίαο θαη αγξνηη-
θήο 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.), αθνινπ-
ζνχκελε απφ ην Κάηξν (EGP343 δηζ.), ηελ Γθίδα 
(EGP242 δηζ.) θαη ηελ Αιεμάλδξεηα (EGP134 δηζ.).    
 
Δμάκελε απαγφξεπζε έθδνζεο θαηαζθεπαζηηθψλ α-
δεηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
Τπνπξγφο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θ. Shaarawy αλαθνίλσζε 
ηελ επηβνιή εμάκελεο απαγφξεπζεο έθδνζεο θαηαζθεπα-
ζηηθψλ αδεηψλ ζε ηδηψηεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 
ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξη-
νρψλ Καΐξνπ θαη Αιεμάλδξεηαο, θαζψο επίζεο ηελ αλα-
ζηνιή νηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
έρεη λα θάλεη κε έξγα ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ, έσο φηνπ νη 
ηδηνθηήηεο παξνπζηάζνπλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε λέα λνκν-
ζεζία γηα ηηο θαηαζθεπέο. Ακέζσο κεηά ηηο αξγίεο ηνπ 
Eid Al-Fitr, θξαηηθά ζπλεξγεία πξνέβεζαλ κάιηζηα ζε 
θαηεδαθίζεηο νξηζκέλσλ πξνζθάησο αλεγεξζέλησλ απ-
ζαηξέησλ θηηζκάησλ ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο. ε-
κεηψλεηαη φηη νη σο άλσ απαγνξεχζεηο αθνξνχλ κφλνλ ηα 
ηδησηηθά έξγα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη δελ επεξεάδνπλ 
θαζφινπ ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα εζληθνχ αλα-
πηπμηαθνχ ραξαθηήξα πνπ πινπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα, 
ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο.   
Θπκίδνπκε φηη ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ην αηγππηηαθφ θνη-
λνβνχιην ςήθηζε ην λέν εληαίν νηθνδνκηθφ θψδηθα 
(“Unified Building Code”), ν νπνίνο εηζήγε πνιπάξηζκεο 
ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνπκέλσο ηζρχνπζα 
λνκνζεζία γηα ηηο θαηαζθεπέο, επηβάιινληαο απζηεξφηε-
ξνπο πνιενδνκηθνχο θαλφλεο θαη απζηεξφηεξα πξφζηηκα 
ζε ηπρφλ παξαβάηεο.  
 

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 εμα-
ρζείζεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αηγππηηαθνχ LNG (1,3 
εθαη. ηφλνη) είρε πξννξηζκφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ νη ινη-
πέο θχξηεο αγνξέο ηνπ αηγππηηαθνχ πγξνπνηεκέλνπ αεξί- 
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νπ είλαη θαηά ζεηξά ην Παθηζηάλ (600 ρηι. ηφλνη) θαη ε 
ηγθαπνχξε (300 ρηι. ηφλνη). Καηά ηελ έθζεζε, νη εμαγσ-
γέο αηγππηηαθνχ LNG αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέ-
ξσ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020, δεδνκέλνπ φηη ε κνλάδα π-
γξνπνίεζεο 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 ειεθηξνπαξα-
γσγήο 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 ε-
γθξίλεη ηελ άδεηα ηεο National Company for Youth Hous-
ing πξνθεηκέλνπ λα δηαλέκεη ειεθηξηθφ ξεχκα ζε θαηα-
ζθεπαζηηθφ ηεο project ζηελ πεξηνρή ηνπ Sheikh Zayed, 
θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο πεληαεηνχο δηάξθεηαο γηα 
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 Αηγχ-
πηνπ-. Αξαβίαο 
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιε-
θηξηζκνχ, 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 αλα-
βιεζεί έσο φηνπ μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ. εκεηψλε-
ηαη φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ είραλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα 
ππεξαηζηφδνμεο δειψζεηο δηαθφξσλ αμησκαηνχρσλ, ζχκ-
θσλα κε ηηο νπνίεο αλακελφηαλ νη ζπκβάζεηο γηα ηελ π-
ινπνίεζε ηνπ έξγνπ λα ππνγξαθνχλ έσο ην ηέινο ηνπ 
ηξέρνληνο κελφο, κε πξννπηηθή νη θαηαζθεπαζηηθέο εξ-
γαζίεο λα μεθηλήζνπλ ηνλ Ηνχλην.  
Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκη-
θφο 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 δηα-
ζχλδεζεο κε ηε . Αξαβία είρε αθπξσζεί, δηφηη ε πινπνί-
εζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσ-
ξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέ-
λσλ 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).  
 
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζα απμήζεη ηηο επελδχζεηο 
ζε έξγα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιε-
θηξηζκνχ, ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ αμία 
ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειε-
θηξηθήο ελέξγεηαο ζην επίπεδν ησλ EGP700 δηζ. θαηά ην 
δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ εηψλ. Καηά ηηο αλσηέξσ πεγέο, 
ε ζπλνιηθή επελδπηηθή αμία ησλ έξγσλ ηνπ θιάδνπ ειε-
θηξνπαξαγσγήο πνπ είραλ πινπνηεζεί απφ ηελ θπβέξλε-
ζε Al Sisi έσο ηα κέζα ηνπ 2019 αλήιζε ζε EGP361,4 
δηζ., ελψ εθείλε ησλ έξγσλ κεηαθνξάο-δηαλνκήο ειεθηξη-
ζκνχ αλήιζε ζε EGP4,4 δηζ. Οη πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ζιεθηξηζκνχ αλέθεξαλ επίζεο φηη ε ζπλνιηθή δπλακηθφ-
ηεηα πνπ πξνζηέζεθε ζην αηγππηηαθφ ειεθηξηθφ δίθηπν 
ζηε δηάξθεηα ησλ ζεηεηψλ ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi αλέξ-
ρεηαη ζε πεξίπνπ 30.000 MW, νδεγψληαο ηε ρψξα ζηελ 
ελεξγεηαθή απηάξθεηα, ζηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ δηαθν-
πψλ ηεο εγρψξηαο ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξηθφ ξεχκα, θα-
ζψο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ζιεθηξηζκνχ, ζηνρεχεηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ε-
ζληθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα κπνξεί απηφ λα α-
ληεπεμέιζεη ζηηο θηινδνμίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα αλάδεημε 
ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ελεξγεηαθφ δηακε-
ηαθνκηζηηθφ θφκβν. Δπηπιένλ, ν βξαρππξφζεζκνο ζρεδη-
αζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ πεξηιακβάλεη, κε-
ηαμχ άιισλ, ηελ επέθηαζε θαη γελίθεπζε ηεο ρξήζεο κε-
ηξεηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κε πξνπιεξσκέλεο θάξ-
ηεο), κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο θαη 
ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπφλσλ πνιηηψλ γηα ππεξβνιηθέο 
ρξεψζεηο απφ ην ζχζηεκα.    
 
Γεκνζηεχκαηα γηα αλαζεψξεζε φξσλ εμαγνξάο Edi-
son απφ ηνλ φκηιν Energean 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ηεο Αηγχπηνπ αλαθέξζεθε ζηα κέ-
ζα Μαΐνπ ζε αίηεκα ηνπ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ 
πδξνγνλαλζξάθσλ Energean πξνο ηνλ ηηαιηθφ ελεξγεηαθφ 
φκηιν Edison πξνθεηκέλνπ ν δεχηεξνο λα πξνβεί ζε επα-
λαμηνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ θνηηαζκάησλ πε-
ηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ησλ 
ηηκψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ θίλεζε 
ηνπ νκίινπ Energean αλακέλεηαη λα θαζπζηεξήζεη ηε 
ζρεδηαδφκελε εμαγνξά ηνπ δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ π-
δξνγνλαλζξάθσλ ηεο Edison, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηγππηηαθψλ θνηηαζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη, θαζψο θαίλε-
ηαη, ε ειιεληθή πιεπξά επηδηψθεη λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο 
εμαγνξάο.  
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εκεηψλεηαη φηη ε εμαγνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δξαζηε-
ξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαί-
νπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Edison, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Αίγππην, απφ ηελ En-
ergean πξνγξακκαηηδφηαλ αξρηθά λα έρεη νινθιεξσζεί 
έσο ην ηέινο ηνπ 2019. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχ-
πν, ε ζπλνιηθή αμία ζηελ νπνία αξρηθά πξνβιεπφηαλ λα 
εμαγνξάζεη ε Energean νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθην π-
δξνγνλαλζξάθσλ ηεο Edison αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ $850 
εθαη. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο 
Μαΐνπ, ν ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο δήισζε πσο 
«ειπίδεη λα νινθιεξψζεη γξήγνξα, ζηνπο ακέζσο επφκε-
λνπο κήλεο, ηελ εμαγνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πδξνγνλαλ-
ζξάθσλ ηεο Edison», απνδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο θαζπζηε-
ξήζεηο ζε «δεηήκαηα δηαδηθαζηψλ ξνπηίλαο, θαζψο θαη 
ζηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ». 
Ο εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο έρεη επηζεκάλεη φηη ην αηγπ-
πηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε απφ πέξζη εγθξί-
λεη ηελ εμαγνξά ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Edison ζηελ Αίγπ-
πην, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ κεξίδην 24% ηνπ ζπλνιη-
θνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ, πεξηιακβάλν-
ληαο ηξεηο πεξηνρέο παξαρψξεζεο ζηηο νπνίεο ιακβάλεη 
ρψξα αλάπηπμε θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ (Abu 
Qir, West Wadi El Rayan θαη Rosetta) θαη έμη πεξηνρέο 
παξαρψξεζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο. 
 
χκβαζε ηεο Elsewedy Electric γηα θαηαζθεπή ηνπη-
θνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ κεγάινπ αηγππηηα-
θνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Elsewedy Electric, ε ζπγαηξηθή 
ηνπ, Elsewedy Electric for Trading & Distribution ππέ-
γξαςε ζχκβαζε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνθήξπμε θαη 
ηελ θαηαζθεπή (EPC) έξγνπ δεκηνπξγίαο ειεθηξηθνχ 
δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή East Owaynat, ζηα λφηηα ηεο Αηγχ-
πηνπ. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε 
αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε EGP475 εθαη., ελψ ην 
έξγν ζα εθηειεζηεί ζε βάζε “turnkey” ζε ρξνληθφ δηά-
ζηεκα 8 κελψλ θαη ζα αθνξά ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ 
δηθηχνπ πνπ ζα θαιχπηεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 200 
ρηι. ζηξεκκάησλ. Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ε Elsewedy Electric for Trading & Distribution 
είλαη πξσηνπφξνο ζηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε θα-
ισδίσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηάζεο 220 KV 
θαη 500 KV κήθνπο άλσ ησλ 1.000 ρικ., θαζψο θαη αληί-
ζηνηρσλ ειεθηξηθψλ ππνζηαζκψλ ηφζν ζηελ αηγππηηαθή 
επηθξάηεηα, φζν θαη επξχηεξα ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. 
 
Ο αηγππηηαθφο φκηινο Petrojet αλαιακβάλεη έξγν θ/α 
ζηε Μνδακβίθε 
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ θιαδηθνχ Σχ-
πνπ, o κεγάινο αηγππηηαθφο ηερληθφο θαηαζθεπαζηηθφο 
φκηινο κε εηδίθεπζε ζε έξγα ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, 
Petrojet, αλέιαβε έξγν θαηαζθεπήο / πξνκήζεηαο θαη ζπλ-
δξνκήο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιη-
ζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα έξεπλεο ζε βαζηά χδαηα, ζην 
κεγάιν project παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο πγξνπνηεκέ-
λνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μνδακβίθε. Όπσο δηεπθξίληζε 
ζε ζρεηηθφ ηνπ αλαθνηλσζέλ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, 
ζηελ Petrojet αλαηέζεθε απφ ην κεγάιν ακεξηθαληθφ 
φκηιν ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα έξεπλα πδξνγνλαλ-
ζξάθσλ, Baker Hughes, λα θαηαζθεπάζεη εμνπιηζκφ 

ζπλνιηθνχ βάξνπο 700 ηφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
εμνπιηζκνχ δηάλνημεο θξεάησλ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη ε Petrojet πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε 
ζπλέρεηα απφ ηελ Baker Hughes ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ, ζηα 
αλνηθηά ηεο Μνδακβίθεο ζε απφζηαζε 40 ρικ. απφ ηηο 
αθηέο. Καηά ηνλ θιαδηθφ Σχπν, πξφθεηηαη γηα ην πξψην 
ππεξάθηην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πνπ αλαιακβάλεη ε Pet-
rojet ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή θαη εληάζζεηαη ζηε ζηξα-
ηεγηθή ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ λα δηεηζδχζεη ηφζν ζηε 
Μνδακβίθε, φζν θαη ζηελ Σαλδαλία, ηελ Οπγθάληα θαη 
ηελ Κέλπα. εκεηψλεηαη φηη ην κεγάιν project θπζηθνχ 
αεξίνπ ηεο Μνδακβίθεο ζπλίζηαηαη ζηελ άληιεζε αεξίνπ 
απφ κεγάιν ππεξάθηην θνίηαζκα –εθηηκψκελνπ κεγέζνπο 
65 ηξηζ. θ.π.- ζηα αλνηθηά ηεο ρψξαο θαη ηελ ηξνθνδνζία 
κε απηφ κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο (LNG) 
πνπ ζα ζηεγάδεηαη ζε ρεξζφλεζν ζηε ζηεξηά. Σν κεγάιν 
project, ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν γαιιηθφο φκηινο Total, θη-
ινδνμεί λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθφηαηεο μέλεο επελδχ-
ζεηο ζηελ ελ ιφγσ θησρή ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, 
κε ηηο πξψηεο πνζφηεηεο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ λα πξνζ-
δνθάηαη πσο ζα θαηαζηνχλ δηαζέζηκεο ην έηνο 2024.   
 

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 εηζα-
γσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ απφ ηελ Αίγπ-
πην. 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 απαγφ-
ξεπζεο. 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απμάλεη ηα ηεισλεηαθά 
ηέιε 
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθε-
ξε 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 πιαί-
ζην ησλ εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο ηεισλεηαθήο λν-
κνζεζίαο, πνπ δεκνζηεχζεθαλ πξφζθαηα ζηελ επίζεκε 
εθεκεξίδα. Οη απμήζεηο αθνξνχλ ην χςνο ηεο ηεισλεηα-
θήο 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 αγα-
ζψλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφ-
γσ –έθηαθηε ιφγσ παλδεκίαο θνξσλντνχ- δαλεηαθή 
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ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ITFC ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αγνξά 240 ρηι. ηφλσλ ζηηαξηνχ θαη 100 ρηι. ηφλσλ δάρα-
ξεο. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσ-
λία εληάζζεηαη ζην πιαίζην παιαηφηεξεο ζρεηηθήο ζπκ-
θσλίαο-πιαηζίνπ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ηελ 
ITFC, ε νπνία είρε 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 δη-
επθνιχλζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο $393 εθαη., νη νπνίεο ρξε-
ζηκνπνηήζεθαλ 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 ζηαηηζηη-
θήο 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 2019. Καηά ηελ CAPMAS, ην 
Φεβξνπάξην 2020 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 2020 ζηηο αηγππηηαθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ 
(+11,4%), λσπψλ θξνχησλ (+65,3%), θαξκάθσλ θαη 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (+32,4%), ιαραληθψλ δηαηε-
ξεκέλσλ κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλσλ (+25,6%). Αληί-
ζηνηρα, απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ηα ζηνηρεία ηεο CAP-
MAS δείρλνπλ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηδήξνπ & ράιπ-
βα ην Φεβξνπάξην 2020 θαηά 28,6%, θαζψο θαη ησλ εη-
ζαγσγψλ ζηηαξηνχ θαηά 25,2%, πξντφλησλ πεηξειαίνπ 
θαηά 68,1% θαη πιαζηηθψλ πιψλ ζε αξρηθέο κνξθέο θαηά 
36,2%. 
 
To Export Development Fund ππνγξάθεη λέεο ζπκθσ-
λίεο γηα νθεηιέο πξνο εηαηξείεο 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαΐνπ, βαζηδφ-
κελνο ζε θνηλφ αλαθνηλσζέλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκη-
θψλ & Δκπνξίνπ-Βηνκεραλίαο, φηη ην θξαηηθφ Export 
Development Fund ππέγξαςε 41 λέεο ζπκθσλίεο κε ζθν-
πφ ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ 
πξνο επηρεηξήζεηο απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. Σν ζρεηη-
θφ αλαθνηλσζέλ δελ δηεπθξίληζε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 
θξαηηθψλ νθεηιψλ απφ επηδνηήζεηο πνπ ζα ξπζκηζηνχλ 
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, σζηφζν ε αξκφδηα Τπνπξγφο Δ-
κπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea αλέθεξε φηη ην θξά-
ηνο ζθνπεχεη λα δηαζέζεη άκεζα θνλδχιηα χςνπο EGP2,9 
δηζ. έλαληη εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ νθείιεη πξνο 
2.056 επηρεηξήζεηο, έρνληαο ήδε απνπιεξψζεη πξνεγνχ-
κελεο νθεηιέο ηεο πξνο εμαγσγείο, ζπλνιηθνχ χςνπο 
EGP2,13 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο. 

Η Αίγππηνο θνξπθαίνο παγθνζκίσο εμαγσγέαο θαηε-
ςπγκέλσλ θξανπιψλ ην 2019 
πκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ 
Μαΐνπ, ε Αίγππηνο απνηέιεζε θαηά ην έηνο 2019 ην κε-
γαιχηεξν ζε παγθφζκην επίπεδν εμαγσγέα θαηεςπγκέλσλ 
θξανπιψλ, αληηζηνηρψληαο ζε κεξίδην 20% ησλ παγθφ-
ζκησλ εμαγσγψλ ηνπ είδνπο, ζε φξνπο πνζνηήησλ. Καηά 
ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο 
αηγππηηαθέο θαηεςπγκέλεο θξάνπιεο ην 2019 ήηαλ ε Γεξ-
καλία, ε νπνία απνξξφθεζε κεξίδην 24% ησλ ζπλνιηθψλ 
αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ηνπ είδνπο. Όπσο αλέθεξε ν νη-
θνλνκηθφο Σχπνο, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαηεςπγκέ-
λσλ θξανπιψλ ην 2019 ήηαλ κεγέζνπο 140 ρηι. ηφλσλ ζε 
πνζφηεηεο θαη $165 εθαη. ζε αμία. χκθσλα κε ηνλ νηθν-
λνκηθφ Σχπν, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαηεςπγκέλσλ 
θξανπιψλ έρνπλ κεγεζπλζεί θαηά 40% ζηελ πεληαεηία 
2015-2019, παξά ην γεγνλφο φηη απηέο είραλ παιαηφηεξα 
–ην έηνο 2016- ζπλδεζεί κε θξνχζκαηα επαηίηηδαο ηχπνπ 
Α ζηηο ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο ρψξεο, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θαη ε Δ.Δ., λα επηβάινπλ πξφζζεηνπο εληαηη-
θνχο ειέγρνπο ζηα εηζαγφκελα θνξηία. 
 
Η COMESA εγθαζηδξχεη ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γηα 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, θαηά ηε δηάξθεηα πξφζθαηεο ηειεδηάζθεςεο ησλ 
ππνπξγψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Κνηλήο Αγνξάο Αλαην-
ιηθήο & Νφηηαο Αθξηθήο (COMESA) πνπ είλαη αξκφδηνη 
γηα δεηήκαηα ζπληνληζκνχ, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία 
δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο 
πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα βαζηθψλ 
αγαζψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ πεξηθεξεηαθήο 
ζπλεξγαζίαο. Ζ σο άλσ απφθαζε ειήθζε ζην πιαίζην 
ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δη-
εζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο δηεπ-
θφιπλζεο ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ 
πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. Οη ππνπξγνί 
ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο COMESA, θαηά ηελ ηε-
ιεδηάζθεςή ηνπο, πηνζέηεζαλ εμάιινπ νδεγίεο πεξί θνη-
λψλ κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο 
21 ρψξεο κέιε, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε επαξθψλ πνζν-
ηήησλ απνζεκάησλ βαζηθψλ αγαζψλ (θπξίσο ηξνθίκσλ 
θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ) ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, 
ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, φζν θαη αθνχ απηή 
παξέιζεη. Οη ρψξεο κέιε ζα δεκνζηεχνπλ επίζεο ειε-
θηξνληθά νπνηνδήπνηε λέν κέηξν εκπνξηθήο ή ηεισλεηα-
θήο θχζεο πνπ ελδερνκέλσο πηνζεηνχλ πξνο αληηκεηψπη-
ζε ηεο παλδεκίαο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη φια ηα ππφ-
ινηπα θξάηε ηεο COMESA, θαζψο θαη ε Γξακκαηεία ηνπ 
ελ ιφγσ πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ. Οη νδεγίεο θαιχ-
πηνπλ εμάιινπ ηηο δηαθξαηηθέο κεηαθνξέο βαζηθψλ αγα-
ζψλ θαη αγαζψλ ζην πιαίζην αλζξσπηζηηθήο ή επηζηηηζηη-
θήο βνήζεηαο.   
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Η Αίγππηνο «ρηίδεη» απνζέκαηα ζηηαξηνχ απφ εγρψξη-
εο πεγέο 
χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο 
απμεκέλσλ πνζνηήησλ ζηηαξηνχ απφ ληφπηνπο θαιιηεξ-
γεηέο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ ψζηε λα α-
ληηκεησπηζηνχλ θαηλφκελα πεξηθνπήο ηεο δηαζεζηκφηε-
ηαο – κεησκέλσλ εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο απφ θάπνηα 
απφ ηηο βαζηθέο ρψξεο-πξνκεζεπηέο ηεο Αηγχπηνπ, φπσο 
ε Ρσζία θαη Ρνπκαλία, πξνθεηκέλνπ απηέο λα εμαζθαιί-
ζνπλ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο πιεζπζκνχο επάξθεηα ζε ζηηά-
ξη θαηά ηελ ηξέρνπζα δπζρεξή ζπγθπξία ηεο δηεζλνχο 
παλδεκίαο θνξσλντνχ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε 
θξαηηθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (General Authority 
for Supply Commodities – GASC) έρεη πξνκεζεπηεί πν-
ζφηεηεο ζηηαξηνχ κφιηο 240 ρηι. ηφλσλ απφ ηνλ Απξίιην 
ηξέρνληνο έηνπο, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεο πξνζπάζεηα 
αγνξάο ζηηαξηνχ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ δηαγσλη-
ζηηθήο δηαδηθαζίαο, βξέζεθε αληηκέησπε κε εμαηξεηηθά 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζθνξψλ, θαζψο αξθεηνί απφ 
ηνπο δηεζλείο πξνκεζεπηέο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο εμα-
γσγέο ηνπο ζηηαξηνχ, πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζνπλ 
επαξθή εγρψξηα απνζέκαηα. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 
αλαθέξνπλ φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη λα θα-
ηαθέξεη λα εηζάγεη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο 800 ρηι. ηφλσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφ-
δνπ ζηηαξηνχ ζην βφξεην εκηζθαίξην. Δπηπιένλ, ην αηγπ-
πηηαθφ θξάηνο έρεη έσο ην ηέινο Μαΐνπ αγνξάζεη πνζφ-
ηεηεο 3,1 εθαη. ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ εγρψξηνπο θαιιηεξ-
γεηέο, πνζφηεηα ζεκαληηθφηαηα απμεκέλε ζε ζχγθξηζε 
κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  
 
Ο GAFI εγθξίλεη 103 projects ζε ηδησηηθφ εκπνξηθφ / 
επηρεηξεκαηηθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ε 
Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) 
ελέθξηλε ηελ παξνρή ζηήξημεο ζε 103 λέα επελδπηηθά 
ζρέδηα ζηελ επελδπηηθή δψλε ηνπ λένπ κεγάινπ εκπνξη-
θνχ / επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ City Centre Almaza, ην 
νπνίν θαηαζθεχαζε ν εκηξαηηλφο φκηινο Majid Al Fut-
taim –ν νπνίνο δηαζέηεη πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ 
Αίγππην- ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ θαη εγθαη-
ληάζηεθε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2019. Ο GAFI έδσζε 
εμάιινπ νδεγίεο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρν-
ξήγεζεο αδεηψλ ζηα εγθξηζέληα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέ-
δηα. Σν επελδπηηθφ / θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηνπ λένπ 
εκπνξηθνχ θέληξνπ αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ EGP9,5 
δηζ. (πεξίπνπ $600 εθαη.), ε δε θαηαζθεπή ηνπ είρε μεθη-
λήζεη ην 2016. Σν ελ ιφγσ εκπνξηθφ θέληξν έρεη έθηαζε 
πεξίπνπ 120 ζηξεκκάησλ, δηαζέηεη κεγάιν θαηάζηεκα 
ηεο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο Carrefour, 280 εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα, ρψξνπο αλαςπρήο θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ.  

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
Πηψζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εγρψξηαο ηζηκεληνβηνκε-
ραλίαο ην Μάξηην 
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θιαδηθά 
ζηνηρεία, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο αηγππηηαθήο ηζηκε-
ληνβηνκεραλίαο θαηέγξαςαλ πηψζε ζε φξνπο πνζνηήησλ, 
ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζε κεληαία θαη ηνπ 2% ζε εηήζηα βά-
ζε ην Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 4,33   
εθαη. ηφλνπο. Οη εγρψξηεο πσιήζεηο ηζηκέληνπ ζεκείσ-
ζαλ ην Μάξηην πηψζε θαηά 1,4% ζε κεληαία θαη θαηά 
2,5% ζε εηήζηα βάζε, εμαηηίαο ηεο πηψζεο ηεο θαηα-
ζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, ην Μάξηην θα-
ηαγξάθεθε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηζηκέληνπ απφ ηελ αλε-
πίζεκε 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, αλεξρφ-
κελεο 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 θσ-
ζθνξηθνχ νμένο ζηελ πεξηνρή Abu Tartour ηεο λνηηνδπηη-
θήο Αηγχπηνπ. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο αλακέλεηαη λα ππν-
γξαθνχλ κεηαμχ ηεο –θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ- βηνκερα-
λίαο 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 Phosphate Misr  είρε  ππνγξάςεη ζπκθσλία 
αμίαο $842 εθαη. κε ηελ θηλεδηθή θξαηηθή θαηαζθεπαζηη-
θή εηαηξεία Chinese State Construction Engineering 
Corporation (CSCEC) θαη ηνλ επίζεο θηλεδηθφ φκηιν πα-
ξαγσγήο 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 δπλακηθφ-
ηεηα ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλνπο θσζθνξη-
θνχ νμένο. Ζ πεξίνδνο θαηαζθεπήο αλακέλεηαη λα δηαξ-
θέζεη 30 κήλεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ην ζπγθξφηεκα ζα ηε-
ζεί ζε εμάκελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 
 
Τπνγξαθή ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο κνλάδαο παξαγσ-
γήο ακκσλίαο ζηε Sokhna 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Μαΐνπ, ν 
αηγππηηαθφο φκηινο Egypt Hydrocarbon Corporation, ζπ-
γαηξηθφο ηνπ κεγάινπ ηδησηηθνχ πεηξνρεκηθνχ νκίινπ 
Carbon Holdings, ππέγξαςε κε ηνλ ηηαιηθφ ηερληθφ φκηιν 
Maire Tecnimont ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή εξγνζηα-
ζίνπ 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 
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αλέξρεηαη ζε 1.320 κεηξηθνχο ηφλνπο ακκσλίαο εκεξεζί-
σο. 
 
Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ 
νρεκάησλ ζηελ Αίγππην 
ηα κέζα Μαΐνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην 
Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ν Αξαβηθφο Οξ-
γαληζκφο Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγπ-
πηηαθνχ ηξαηνχ), ππέγξαςαλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε 
ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ζχζηαζε εηαηξείαο κε εηδίθεπζε 
ζηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ νρεκάησλ, ηα νπνία ζα πξνν-
ξίδνληαη ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, φζν θαη γηα εμαγσ-
γέο. 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 αγξν-
ηηθά κεραλήκαηα, ηξαθηέξ θαη ινηπφ βαξχ κεηαθνξηθφ 
εμνπιηζκφ.  
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί παξάηαζεο ηζρχνο ηξερφλησλ   
αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ράιπβα  
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ 
φηη ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea α-
πνθάζηζε ηε ρξνληθή παξάηαζε ηζρχνο ησλ αληηζηαζκη-
ζηηθψλ δαζκψλ πνπ είραλ επηβιεζεί απφ ηνλ Οθηψβξην 
2019 ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ. Οη ελ 
ιφγσ δαζκνί, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, είραλ επηβιεζεί δηα ηνπ 
δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 907/2019, ηφζν ζηνλ εηζαγφκελν 
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, 
coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 & 7214), φζν θαη ζηα εηζα-
γφκελα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα 
(iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 7207), ζην πιαίζην ησλ κέ-
ηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ 
πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Θπκίδνπκε 
φηη ζηα κέζα Απξηιίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπν-
ξίνπ & Βηνκεραλίαο είρε αλαβάιεη ηελ πξνγξακκαηηζκέ-
λε γηα ηηο 11 Απξηιίνπ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ αληη-
ζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ησλ ελ ιφγσ πξν-
τφλησλ, απφ ηα επίπεδα ηνπ 25% γηα ην ράιπβα νπιηζκνχ 
θαη ηνπ 16% γηα ηα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ράιπβα, 
ζε 21% θαη 13%, αληίζηνηρα. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 
αλέθεξαλ φηη ε θα Gamea απνθάζηζε λα παξαηείλεη ηελ 
ηζρχ ησλ ηξερφλησλ επηπέδσλ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ δα-
ζκψλ έσο ηνλ Οθηψβξην ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλαθέ-
ξνπλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε παξάηαζε 
ηζρχνο ησλ αηγππηηαθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ζηηο 
εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 
εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο θπξίσο απφ ηνπξθηθά πξντφληα 
πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο. 
Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πάλησο φηη ε απφθα-
ζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο πξνθάιεζε 
αλάκηθηεο αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαζεηνπνηε-
κέλσλ ραιπβνπξγηψλ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηάηαγκα ηνπ Οθησβξίνπ 2019 είρε 
επηβάιεη, φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο 
7213 & 7214, αξρηθφ δαζκφ χςνπο 25% επί ηεο αμίαο 
(CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ν νπνίνο 
ζα κεησλφηαλ ζην 21% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 
11/4/2021 θαη ζην 17% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 
11/4/2022, θαζψο θαη ειάρηζηνπο δαζκνχο $125, $105 
θαη $85 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, α-
ληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ην δαζκνινγηθφ θσδηθφ 7207, ην 
δηάηαγκα πξνέβιεπε αξρηθφ δαζκφ 16% επί ηεο αμίαο 
(CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ 
ζπλερεία κείσζε απηνχ ζην 13% γηα ηελ πεξίνδν 
12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 10% γηα ηελ πεξίνδν 
12/4/2021 - 11/4/2022, θαζψο επίζεο ειάρηζηνπο δα-
ζκνχο $74, $60 θαη $46 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο 
άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα. 
 
εκαληηθή αληαπφθξηζε ζην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα 
έξεπλα θνηηαζκάησλ ρξπζνχ 
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, δέθα δηεζλείο φκηινη έρνπλ κέρξη ηψξα αγνξάζεη 
ην εγρεηξίδην ησλ φξσλ ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ 
έρεη πξνθεξχμεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα 
ρνξεγήζεη άδεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ρξπ-
ζνχ θαη νξπθηψλ ζε ζπλνιηθέο εθηάζεηο 56.000 ηεηξ. 
ρικ. ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα. 
εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη αξρίζεη λα 
δέρεηαη πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ 
ζηηο 15 Μαξηίνπ, ελψ ε πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθν-
ξψλ ιήγεη ζηηο 15 Ηνπιίνπ. Ο δηαγσληζκφο είλαη ν πξψηνο 
πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο, 
αλακνξθσκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπ-
θηνχ πινχηνπ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ πξνζέι-
θπζε μέλσλ αιιά θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν.   
 
πκθσλία AOI κε φκηιν Benya Capital γηα κνλάδα 
παξαγσγήο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ 
ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξ-
ζεθε ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 
Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφ-
λησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ) θαη ηνπ κεγάινπ αηγππηη-
αθνχ νκίινπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηε-
κάησλ Benya Capital (γλσζηνχ πεξηζζφηεξν σο Fiber 
Misr Systems) κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κεγάιεο κνλάδαο 
–επηθάλεηαο 50.000 ηεηξ. κέηξσλ- παξαγσγήο θαισδίσλ 
νπηηθψλ ηλψλ, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP1 δηζ., ζηελ Οη-
θνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, πιεζίνλ ηεο πεξην-
ρήο ηεο Ain Sokhna. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο 
ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, ν νπνίνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθφ 
κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Benya Capital, «ε ζπκθσ-
λία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία εζληθήο βηνκεραλίαο πνπ 
λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 
ζε δίθηπα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνινγηθέο ηε-
ιεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, αλνίγνληαο επίζεο ην δξφκν 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ ηνπ παξαγφκελνπ 
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ πξνο ηελ Αθξηθή θαη ηνλ 
Αξαβηθφ θφζκν». Καηά ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχ-
καηα, ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζρεδηάδεηαη λα μεθη-
λήζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2021, κε 
εηήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 4 εθαη. ρικ. 
θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηηεπ-
ρζεί ζηαδηαθά. Ζ Benya Capital έρεη επηιέμεη, ζχκθσλα 
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κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Corning 
Inc. σο βαζηθφ πξνκεζεπηή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε νπηηθέο 
ίλεο.    
 
Πξνο ην ηέηαξην ηξίκελν 2020 νη δηαγσληζκνί γηα 
έξγα αθαιάησζεο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθα-
ιήο ηεο κνλάδαο ΓΗΣ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οη-
θνλνκηθψλ θ. Hanoura, νη ηαμηδησηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 
ηζρχνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν δεκηνπξγνχλ θαζπζηεξήζεηο 
ζηνπο δηεζλείο νκίινπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνζπά-
ζεηέο ηνπο λα εθηηκήζνπλ ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δε-
δνκέλα γηα ηηο ηέζζεξηο ζρεδηαδφκελεο κνλάδεο αθαιά-
ησζεο ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ 
(ζπγθεθξηκέλα κία ζηελ πεξηνρή Hammam ζηηο κεζνγεη-
αθέο αθηέο ηεο ρψξαο θαη ηξεηο ζηελ αθηνγξακκή ηεο 
Δξπζξάο Θάιαζζαο, κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Safaga θαη 
Quseir), νη δηαγσληζκνί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ 
πξνγξακκαηίδνληαη γηα θάπνηα ζηηγκή αξγφηεξα θέηνο. 
Οη δηαγσληζκνί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ 
ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα ιάβνπλ ρψξα ζηε δηάξθεηα 
ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ, σζηφζν έρνπλ κεηαηεζεί ρξνληθά 
γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Η Αξρή Γηψξπγαο νπέδ πεξηθφπηεη ηα ηέιε δηέιεπ-
ζεο γηα 2 κήλεο 
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθε-
ξε 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 Βν-
ξεηνδπηηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη ηνπ Μαξφθνπ 
(Σαγγέξε) θαη ηεο Αιγεξίαο, κε πξννξηζκφ ιηκάληα ηεο 
ΝΑ Αζίαο. Γηα ηα πξνεξρφκελα απφ ηηο ΖΠΑ πινία κε-
ηαθνξάο container, ηα ηέιε κεηψλνληαη θαηά 60% έσο 
75%, ελψ γηα ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο 
δχν πξναλαθεξζείζεο αθξηθαληθέο ρψξεο ηα ηέιε κεηψ-
λνληαη θαηά 17%, κε ηζρχ απφ 1/5 έσο 30/6 ηξέρνληνο 
έηνπο. Ζ ελ ιφγσ θίλεζε ηεο Αξρήο Γηψξπγαο νπέδ α-
πνδίδεηαη ζε πξνζπάζεηά ηεο –αληαγσληδφκελε ιηκάληα 
γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ φπσο ε Διιάδα 
θαη ε Κχπξνο- λα πείζεη ηηο δηεζλείο λαπηηιηαθέο εηαηξεί-
εο λα εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαλάιη ηνπ 
νπέδ θαη ηα ιηκάληα ηνπ γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπο θνξηί-
σλ, παξά ηηο εμαηξεηηθά πεζκέλεο δηεζλείο ηηκέο ησλ θαπ-
ζίκσλ –πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηη-
θψλ δηαδξνκψλ- αιιά θαη κεζνχζεο ηεο ηξέρνπζαο νηθν-
λνκηθήο 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 πεξηφ-
δνπ 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 πα-
γθφζκηα νηθνλνκία ε παλδεκία. Ο θ. Rabie δήισζε επί-
ζεο φηη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ δηήιζαλ απφ ηε Γηψ-
ξπγα 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 ηξέ-
ρνληνο έηνπο ην θαζαξφ ηνλάδ ησλ δηεξρφκελσλ πινίσλ, 
έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 2019.  
 
ε αλακνλή θξαηηθήο βνήζεηαο νη εγρψξηεο αεξνπνξη-
θέο εηαηξείεο 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ηα 
νπνία βαζίζηεθαλ ζε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκη-
θψλ, ν εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο ηεο Αηγχπηνπ, EgyptAir, 
αλακέλεη ηε ιήςε παθέηνπ ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο απφ 
ην θξάηνο, χςνπο EGP2 δηζ., κε ηελ πξνζδνθία φηη απηή 
ζα εθηακηεπζεί πξνηνχ αξζνχλ νη απαγνξεχζεηο θαη νη 
πεξηνξηζκνί ζηελ εθηέιεζε πηήζεσλ. Καηά ηνλ νηθνλνκη-
θφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα θαιχςεη ην ρξένο ηνπ 
εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα, έσο φηνπ ε ιεηηνπξγηθή δπλακη-
θφηεηα ηεο εηαηξείαο απνθαηαζηαζεί έζησ κεξηθψο, επα-
λεξρφκελε ζε επίπεδν 80% ηνπ ηδίξνπ ηεο ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη, φπσο είρε εμαγγείιεη ε αηγπ-
πηηαθή θπβέξλεζε ηνλ Απξίιην, ε εμεηαδφκελε ρξεκαην-
δνηηθή ζπλδξνκή πξνο ηνλ εζληθφ αεξνκεηαθνξέα ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνηηκεζηαθφ επηηφθην, ηεο ηάμεσο 
ηνπ 8%. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη 
λσξίηεξα εμαγγείιεη ζπλνιηθή πνιηηηθή ζηήξημεο ηφζν 
ησλ αεξνκεηαθνξψλ φζν θαη άιισλ θιάδσλ ηεο εγρψξη-
αο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηε δηεζλή παλδεκία 
θνξσλντνχ, κε ζπλνιηθά θνλδχιηα χςνπο EGP10 δηζ., 
πξνεξρφκελα απφ ην κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ παθέην δηά-
ζσζεο ηεο νηθνλνκίαο, θνλδπιίσλ EGP100 δηζ. πνπ έρεη 
δεζκεχζεη ε θπβέξλεζε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Ζ ζρεδηα-
δφκελε ζηήξημε πξνο ηνλ θιάδν ησλ αεξνκεηαθνξψλ πε-
ξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θνξναπαιιαγέο, θαζψο θαη 
πξφζβαζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε επηδνηνχκελα 
δάλεηα κε εμαηξεηηθά επλντθνχο φξνπο, αλάινγνπο κε 
εθείλνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξή-
ζεηο.    
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηη-
θήο Αεξνπνξίαο θ. Manar, ε θπβέξλεζε έρεη ζπζηήζεη 
εηδηθή επηηξνπή γηα λα εμεηάζεη αηηήκαηα ιήςεο βνήζεη-
αο απφ ηηο εγρψξηεο ηδησηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θιάδνο ησλ ηδησηη-
θψλ αεξνκεηαθνξέσλ θαιεί ην θξάηνο λα ηνπ παξάζρεη 
πξφζβαζε ζε ρακειφηνθα δάλεηα ζε δνιιάξην κε ζθνπφ 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ εηαη-
ξεηψλ.  
Σέινο, φπσο θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
φια ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα έρνπλ εγθαηαζηήζεη ζεξ-
κηθέο θάκεξεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηε ζεξκν-
θξαζία ζψκαηνο ησλ ηαμηδησηψλ. 
 
Γελ δηαθαίλεηαη επί ηνπ παξφληνο επαλέλαξμε επηβα-
ηηθψλ πηήζεσλ ζηελ Αίγππην 
ην πιαίζην ησλ θπβεξλεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζρεηηθά 
κε ηα κέηξα πεξηνξηζκψλ ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ιεη-
ηνπξγίαο δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφ-
ηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ  
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αξγηψλ ηνπ ηέινπο ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, ε 
θπβέξλεζε αλαθνίλσζε επίζεο ηελ επ’ αφξηζηνλ θαη κέ-
ρξη λενηέξαο ζπλέρηζε ηεο αλαζηνιήο ησλ δηεζλψλ επηβα-
ηηθψλ πηήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην, πνπ πξαθηηθά 
ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξρνπλ δηεζλείο πηήζεηο ηνπιάρη-
ζηνλ έσο πεξίπνπ ηα κέζα Ηνπλίνπ. Θπκίδνπκε φηη ε αε-
ξνπνξηθή θίλεζε ησλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ 
(cargo) ζπλερίδεηαη θαλνληθά, ελψ επίζεο εθηεινχληαη 
νξηζκέλεο εγρψξηεο πηήζεηο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψ-
ζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Manar, «ε 
Αίγππηνο αλακέλεη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο 
Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (ΗΑΣΑ)».   
 
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο EBRD γηα ην 
ιηκέλα Γακηέηηεο 
ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε 
φηη ην Τπνπξγείν Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Α-
λάπηπμεο ελέθξηλε ηε ιήςε δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο 
χςνπο $300 εθαη. ηεο ιηκεληθήο Αξρήο ηεο Γακηέηηεο 
(Damietta Port Authority) απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 
Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε αληηθείκελν 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο δεχηεξνπ ηεξκαηηθνχ 
ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) ζην ιηκάλη. 
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, πνπ επηθαιέζηεθαλ πε-
γέο ηεο σο άλσ ιηκεληθήο Αξρήο, ε EBRD είρε ζπκθσλή-
ζεη θαη’ αξρήλ ήδε απφ πέξζη λα ρνξεγήζεη δάλεην 
χςνπο €400 εθαη. πξνο ην ιηκέλα ηεο Γακηέηηεο, σζηφζν 
ε θξίζε πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσ-
λντνχ θαζπζηέξεζε θάπσο ηε ιήςε θπβεξλεηηθήο 
έγθξηζεο γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ.   
 
Η θνηλνπξαμία Bombardier, Orascom & Arab Con-
tractors μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ “monorail” 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ 
φηη ε θνηλνπξαμία ηνπ θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ νκίινπ 
Bombardier κε ηνπο κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπα-
ζηηθνχο νκίινπο Orascom θαη Arab Contractors μεθίλεζε 
ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο κίαο εθ ησλ δχν γξακ-
κψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”), ε νπνία ζα ζπλδέεη 
ηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (Nasr City) κε ηε λέα 
δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Θπκίδνπκε φηη ε δεχηεξε γξακ-
κή «κνλήο ηξνρηάο» ζα ζπλδέζεη ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ 
Καΐξνπ (6th of October City κε ηε Γθίδα). Ζ –
ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αηγππηη-
αθνχ θξάηνπο θαη ηεο σο άλσ θνηλνπξαμίαο γηα ηελ θαηα-
ζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», 
πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. είρε ππνγξαθεί ηνλ Αχγνπζην 
2019. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ αλέθεξαλ ιεπηνκέ-
ξεηεο φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ 
ζπλνιηθνχ έξγνπ.  
 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
Σα αηγππηηαθά μελνδνρεία αλνίγνπλ απφ ηα κέζα Μαΐ-
νπ, ππφ πεξηνξηζκνχο  
ηηο αξρέο Μαΐνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επαλεθθηλή-
ζεη 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 εξ-
γαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο, ελψ νη εξγαδφκελνη ζα ππνβάι-
ινληαη ζε ηαθηηθνχο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο. Σα ιεη-
ηνπξγνχληα μελνδνρεία επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ επηηφ-
πηα θιηληθή, εθεκεξεχνληα ηαηξφ, κηθξφ ρψξν θαξαληί-
λαο, θαζψο θαη εμνπιηζκφ πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο θαη 
πιηθά απνιχκαλζεο / απνζηείξσζεο αηφκσλ, απν-
ζθεπψλ, αιιά θαη ρψξσλ, φπσο θαη ζπζθεπέο ζεξκνκέ-
ηξεζεο. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν αξκφδηνο Τπνπξγφο 
Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ θ. El Anany, νη μελνδνρεηα-
θέο κνλάδεο πνπ δελ ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο αλσηέ-
ξσ απαηηήζεηο ζα ηηκσξεζνχλ κε αθαίξεζε ησλ αδεηψλ 
ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο επίζεο φηη ε αλάθακςε ηνπ ηνπξη-
ζηηθνχ ξεχκαηνο απφ ην εμσηεξηθφ θαηά πάζα πηζαλφηε-
ηα ζα θαζπζηεξήζεη ιίγν αθφκε.  
 
Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζα εγγπεζεί ηα ρακειφηνθα δά-
λεηα 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 δηαηε-
ζνχλ 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, ζπκπεξηιακβαλν-
κέλεο πεξηφδνπ ράξηηνο ελφο έηνπο.    
 
ηαδηαθή επαλεθθίλεζε ιεηηνπξγίαο αηγππηηαθψλ 
μελνδνρείσλ 
Μέρξη κεξηθέο εκέξεο κεηά ηηο αξγίεο ηνπ ηέινο ηνπ ηε-
ξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ (Eid Al-Fitr), ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο –
ζε πνζνζηφ 25% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο- ζπλνιηθά 78 
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζ-
ζαο, Ννηίνπ ηλά θαη Αιεμάλδξεηαο, νη νπνίεο ειέγρζε-
θαλ θαη έιαβαλ ηα ζρεηηθά πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά. 
Όπσο ζπκπιήξσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη μελνδνρεηα-
θέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηά-
ζεηο απνθαζίζηεθε λα απνιαχνπλ αλαβνιή ηεο εμφθιε-
ζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο απφ ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ Τπνπξ-
γψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ.      
 
Πξνβιέςεηο πιεξφηεηαο μελνδνρείσλ ζηελ Αίγππην ην 
έηνο 2020 
ε δεκνζηεπζείζεο –ζην ηέινο Μαΐνπ- εθηηκήζεηο ηνπ γηα 
ηνλ θιάδν ηνπξηζκνχ θαηά ην ππφινηπν ηνπ έηνπο 2020, 
ν φκηινο Colliers International εθηηκά φηη ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2020, ηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ ζα 
θαηαγξάςνπλ πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 
44%, ελψ ην 2021 ε πιεξφηεηά ηνπο ζα αλέβεη ζην 65%. 
Γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, ην θεηηλφ  πνζνζηφ πιεξφηεηαο 
ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 43%, ελψ ην 
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2021 πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζε 62%. Γηα ηε Hurghada 
ε θεηηλή πιεξφηεηα πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ην 34% θαη 
γηα ην Sharm El Sheikh ην 31%, αληίζηνηρα, ελψ γηα ην 
2021 ηα ελ ιφγσ πνζνζηά αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε 
62% θαη ζε 43%, αληίζηνηρα.  
 

ΟΤΓΑΝ 
Γηάζθεςε «θίισλ ηνπ νπδάλ» (Παξίζη, 7/5/2020) 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Μαΐνπ, ν 
νπδαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi επραξί-
ζηεζε ηνπο «θίινπο ηνπ νπδάλ» θαη ηδηαίηεξα ηελ Δπ-
ξσπατθή Έλσζε, «γηα ηε ζπλερή ππνζηήξημή ηνπο πξνο 
ην ζνπδαληθφ ιαφ θαη ηε δέζκεπζε ζπλνιηθνχ ρξεκαην-
δνηηθνχ 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 επί-
θεληξν ην Παξίζη, κέζσ δηαδηθηπαθήο ηειεδηάζθεςεο, ελ 
φςεη θαη ηεο επί καθξφλ αλακελφκελεο δηάζθεςεο δη-
εζλψλ δσξεηψλ πξνο ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπ-
δάλ, πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ζην Βεξνιίλν, ηνλ 
Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλν-
κηθά δεκνζηεχκαηα, θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε ηνπ Παξη-
ζηνχ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Γαιιία, ε Ννξβεγία θαη ε 
νπεδία αλαθνίλσζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπλεηζθέ-
ξνπλ έσο €100 εθαη. ζηε ζηήξημε θαη αλαζπγθξφηεζε 
ηνπ νπδάλ, ελψ ε Παγθφζκηα Σξάπεδα γλσζηνπνίεζε 
ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακείνπ δσξε-
ηψλ, ην νπνίν είλαη έηνηκν λα δερζεί θεθάιαηα πξνο ρξε-
καηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ, πάλσ απφ 20 ηνλ αξηζκφ, 
επελδπηηθψλ / αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ πνπ έρεη πξνηείλεη 
πξνο πινπνίεζε ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε.  
 
ε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ 
ζην νπδάλ 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξε-
ζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηνλ Απξίιην 
ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε εθ λένπ κεγάιε αχμεζε, 
θζάλνληαο ζην ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ηνπ 99%, έλαληη 
81,64% ην Μάξηην, 71,36% ην Φεβξνπάξην, 64,28% ηνλ 
Ηαλνπάξην, 57,01% ην Γεθέκβξην θαη 60,67% ην Ννέκ-
βξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ άλνδνο ηνπ ηηκάξηζκνπ ηνλ Α-
πξίιην απνδίδεηαη θαη πάιη θπξίσο ζηελ άλνδν ησλ εγρψ-
ξησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, σο απνηέιεζκα ησλ ειιείςε-
σλ πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα ζε βαζηθά αγαζά φπσο ην αιεχ-
ξη -θαη ζπλαθψο ην ςσκί- θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ θαηλν-
κέλνπ ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» αγνξάο ζε πνιιέο θα-
ηεγνξίεο αγαζψλ. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε εγρψξηεο 
δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ν ηξηπιαζηαζκφο ηεο ηηκήο ηνπ 
ςσκηνχ ππήξμε απφ ηηο πξσηαξρηθέο αθνξκέο ηεο 
έλαξμεο ησλ δηαδειψζεσλ δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ θαζε-
ζηψηνο ηνπ –έθπησηνπ πιένλ- πξνέδξνπ Al-Bashir, ην 
Γεθέκβξην ηνπ 2018.  
 
Γεκηνπξγία θξαηηθνχ ηακείνπ αμηνπνίεζεο πεξηνπ-
ζηψλ πνπ έρνπλ δεκεπζεί 
Όπσο δήισζε ζηα κέζα Μαΐνπ ν νπδαλφο Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi, ην ζνπδαληθφ θξάηνο ζχζηε-
ζε εηδηθφ ηακείν γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξψελ ζηειερψλ ηνπ έθπησηνπ 

θαζεζηψηνο Al-Bashir, ηα νπνία έρνπλ δεκεπζεί ιφγσ 
ηνπ φηη είραλ απνθηεζεί παξάλνκα. Καηά ηνλ θ. Al-
Badawi, ηα δεκεπζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφζν ππφ 
κνξθή ρξεκάησλ θαη ρξενγξάθσλ φζν θαη κε ηε κνξθή 
γαηψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηε ρξεκα-
ηνδφηεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο 
έηνπο, ησλ απνθαζηζζεηζψλ θαη πξνσζνχκελσλ κεγάισλ 
απμήζεσλ ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο 
επίζεο θαη ησλ φπνησλ έθηαθησλ κέηξσλ ιεθζνχλ κε 
ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο 
θνξσλντνχ.     
 
ην ηέινο Ινπλίνπ ε δηεζλήο δηάζθεςε δσξεηψλ γηα 
ην νπδάλ 
Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν 
επηθεθαιήο ηεο επξσπατθήο δηπισκαηίαο θ. Borrell αλα-
θνίλσζε φηη ε επί καθξφλ αλακελφκελε δηάζθεςε δηε-
ζλψλ δσξεηψλ πξνο ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ 
πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζην Βεξνιίλν, ζηηο 25 Ηνπλίνπ. 
Ζ δηάζθεςε, ε νπνία θέξεη ηίηιν “Sudan Partnership 
Conference” δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία 
κε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε, ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ 
θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ, ζε κία πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο 
ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηελ ελ εμειί-
μεη δηαδηθαζία πνιηηηθήο κεηάβαζεο ζην νπδάλ. Ζ ελ 
ιφγσ δηάζθεςε αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη δηεζλή θε-
θάιαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη 
ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, έπεηηα απφ 30 ρξφληα απνκνλσ-
ηηζκνχ θαη ζσξείαο δηεζλψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ θαζε-
ζηψηνο Al-Bashir. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν 
θχξηνο φγθνο ησλ δηεζλψλ θεθαιαίσλ πνπ ζα δεζκεπζνχλ 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νπδάλ εθηηκάηαη πσο ζα πξνέι-
ζνπλ απφ ηελ Δ.Δ. 
 
Πεξηνξηζκνχο ζηηο αλαιήςεηο εθαξκφδνπλ νη ζνπδαλη-
θέο ηξάπεδεο 
ηα κέζα Μαΐνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη νη 
ηξάπεδεο ηνπ νπδάλ εθάξκνζαλ θεθαιαηαθνχο πεξηνξη-
ζκνχο, ζέηνληαο ην φξην ζηηο εκεξήζηεο αλαιήςεηο κε-
ηξεηψλ ζην επίπεδν ησλ 2.000 ζνπδαληθψλ ιηξψλ (πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ $36 κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηη-
κία), έλαληη 5.000 ιηξψλ πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. Απν-
ηέιεζκα ησλ ελ ιφγσ πεξηνξηζκψλ ππήξμε ν ζρεκαηη-
ζκφο καθξψλ νπξψλ αλακνλήο έμσ απφ ηηο ηξάπεδεο, ζηα 
απηφκαηα κεραλήκαηα αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ). Ζ 
θαηάζηαζε εμειίρζεθε ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε δεδνκέλνπ 
φηη, ελ φςεη ηεο γηνξηήο ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ (Eid 
Al-Fitr), ηα εγρψξηα λνηθνθπξηά είραλ κεγαιχηεξε αλά-
γθε απφ κεηξεηά, ελψ αξθεηά απηφκαηα ηξαπεδηθά κερα-
λήκαηα (ΑΣΜ) είραλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηεο 
εληαηηθήο ρξήζεο. 
 

ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 
ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ δεκνζηεχνπκε πιεξν-
θνξίεο πεξί επεξρφκελσλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ ζηελ Αί-
γππην, δεδνκέλνπ φηη πξνο ην παξφλ θαη κέρξη λενηέξαο, 
ε πξαγκαηνπνίεζε εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ εθδειψζεσλ 
θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ έρεη αλαζηαιεί εμαηηίαο 
ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ.  
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