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Κάηξν, 23-3-2020
ΘΔΜΑ: Κσβερνηηικά μέηρα ανηιμεηώπιζης οικονομικών ζσνεπειών πανδημίας κορονοϊού
Επηζεκαίλνπκε θαησηέξσ ηα αθόινπζα θύξηα πξόζζεηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ηηο
ηειεπηαίεο εκέξεο από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE): (1) Μείσζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ
επηδνηνύκελνπ, επλντθνύ επηηνθίνπ δαλεηζκνύ βηνκεραληθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη
αγνξαζηώλ θαηνηθηώλ (γηα ιήςε ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ), ζην επίπεδν ηνπ 8% έλαληη 10% πνπ ήηαλ
πξνεγνπκέλσο, ζην πιαίζην ηξηώλ πξσηνβνπιηώλ πνπ πινπνηεί ε CBE γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηνπο θιάδνπο κεηαπνίεζεο, ηνπξηζκνύ θαη αγνξάο αθηλήησλ, κε ζπλνιηθά
θεθάιαηα ύςνπο EGP200 δηζ. ($12,7 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). (2) Αύμεζε ηνπ αλώηαηνπ εκεξήζηνπ
θαη κεληαίνπ νξίνπ αλαιήςεσλ από ΑΤΜ θαη ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ, ζε EGP30.000 γηα ηδηώηεο θαη
EGP40.000 γηα επηρεηξήζεηο εκεξεζίσο, θαζώο θαη ζε EGP100.000 γηα ηδηώηεο θαη EGP200.000 γηα
επηρεηξήζεηο κεληαίσο, αληίζηνηρα. (3) Απαιιαγή ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ από επηβαξύλζεηο ηξαπεδηθώλ
ηειώλ θαη πξνκεζεηώλ επί ειεθηξνληθώλ αλαιήςεσλ θαη ζπλαιιαγώλ, γηα πεξίνδν 6 κελώλ.
Επηπιένλ, επηζεκαίλεηαη όηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνπλ ήδε δώζεη κηθξή
παξάηαζε γηα ηελ ππνβνιή αηνκηθώλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ελώ εμεηάδεηαη ε παξνρή παξάηαζεο θαη
ζηελ ππνβνιή εηαηξηθώλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ. Δηα ζρεηηθώλ δειώζεσλ ηνπ Υπνπξγνύ Δεκνζίσλ
Επηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ε ζπλέρηζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθώλ
επηρεηξήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, κέζσ δηάζεζεο κεηνρώλ ηνπο ζην Φξεκαηηζηήξην αλαζηέιιεηαη
πξνζσξηλά, εμαηηίαο ησλ «αλαηαξάμεσλ» πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ ζηηο
ρξεκαηαγνξέο ζε παγθόζκην επίπεδν.
Πεξαηηέξσ, ην απόγεπκα ηεο 22αο Μαξηίνπ ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο θ. Al Sisi αλαθνίλσζε
ρξεκαηνδνηηθό παθέην ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ EGP100 δηζ. ($6,4 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κε
ζθνπό ηελ ηόλσζε θαη δηάζσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο. Σπγθεθξηκέλα, αλαθνηλώζεθε πξόγξακκα
αγνξώλ από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE), κεηνρώλ πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην
Φξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ (EGX), ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη EGP20 δηζ. -πνπ αληηζηνηρεί ζε ιίγν πάλσ
από ην 5% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο απηνύ- ζε κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ,
ν θεληξηθόο δείθηεο ηνπ νπνίνπ (EGX30) θπκαίλεηαη ζε επίπεδα κεησκέλα θαηά άλσ ηνπ 25% ζε
ζύγθξηζε κε ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο αλαθνίλσζε επίζεο ηελ εθηακίεπζε θνλδπιίσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο
EGP27,6 δηζ., εληόο ησλ πξνζερώλ εβδνκάδσλ, κε ζθνπό ηελ αλαθνύθηζε 2,4 εθαη. νηθνγελεηώλ πνπ
αλήθνπλ ζηα πεξηζζόηεξν επάισηα νηθνλνκηθά πιεζπζκηαθά ζηξώκαηα. Η εθηακίεπζε ησλ σο άλσ
θνλδπιίσλ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηξνπνπνίεζεο ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο
αζθαιίζεηο θαη ηηο ζπληάμεηο. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε επίζεο ζην πξόγξακκα ηεο Κεληξηθήο
Τξάπεδαο Αηγύπηνπ γηα δηάζσζε ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, ζπλνιηθήο αμίαο
ρξεκαηνδνηήζεσλ EGP50 δηζ., ζεκαληηθό κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζηήξημε
ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί από ηε δξαζηηθή πηώζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο εμαηηίαο ηεο
δηεζλνύο παλδεκίαο θνξνλντνύ (ζεκεηώλεηαη όηη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηηο πεξηθέξεηεο Εξπζξάο
Θάιαζζαο θαη Ννηίνπ Σηλά έρνπλ θιείζεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δύν εβδνκάδσλ, κε ζθνπό ηελ
απνιύκαλζή ηνπο θαη ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ζε πξνιεπηηθή θαξαληίλα).

Επίζεο, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζε «πάγσκα» γηα πεξίνδν δηεηίαο ηεο εθαξκνγήο
θνξνιόγεζεο επί ηεο ηδηνθηεζίαο αγξνηηθήο γεο, θαζώο θαη εηήζηεο απμήζεηο ζπληάμεσλ θαηά 14%,
αξρήο γελνκέλεο από ην πξνζερέο νηθνλνκηθό έηνο (2020/21).
Επηζεκαίλεηαη όηη, ήδε από ηηο 14 Μαξηίνπ, ν Αηγύπηηνο Πξόεδξνο είρε δώζεη εληνιέο ζηελ
θπβέξλεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο EGP100 δηζ. κε ζθνπό ηε ιήςε κέηξσλ,
θπξίσο πγεηνλνκηθνύ ραξαθηήξα, ι.ρ. πξνκήζεηεο ηαηξηθώλ αλαισζίκσλ, πηνζέηεζε πξνιεπηηθώλ
κέηξσλ, απμήζεηο ακνηβώλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν πγείαο.
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