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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/4/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

ρέδηα απμεκέλνπ θξαηηθνύ δαλεηζκνύ πξνο αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Αηγχπηνπ πξνγξακκαηίδεη λα εθδψζεη έληνθα γξακκάηηα θαη νκφινγα ζπλνιηθήο αμίαο EGP610 

δηζ. ($38,74 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα γεθπξψζεη ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

εμαηηίαο ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εθδνζέλησλ ρξενγξάθσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο –ζε ιίξεο, δνιιάξηα ή 

επξψ- εηο ρείξαο επελδπηψλ αλεξρφηαλ ζε EGP1,67 ηξηζ. ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2019. Καηά ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εθδφζεηο ρξενγξάθσλ ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

νκφινγα ηξηεηνχο, πεληαεηνχο, επηαεηνχο θαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP22,5 

δηζ., EGP24,5 δηζ., EGP19,5 δηζ. θαη EGP21,5 δηζ., αληίζηνηρα. Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, νη σο άλσ εθδφζεηο νκνιφγσλ αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ ην 14% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θξαηηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο ηξηκήλνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζηνρεχεη ζε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο ζε 

πνζνζηφ 20% ηνπ ΑΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην ρξένο θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη εηήζηεο 

πιεξσκέο ηνθνρξενιπζίσλ θαηά ηα πξνζερή ηέζζεξα έηε. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο έγθπξσλ 

εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, νη επηθείκελεο δηαζέζεηο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ αλακέλεηαη λα 

ιάβνπλ ρψξα ζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα απνδφζεσλ, ηα νπνία επηδεηνχλ νη επελδπηέο 

εμαηηίαο ησλ αλεζπρηψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Αηγχπηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, επηβεβαίσζε ζηηο 9/4 φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Μαξηίνπ θαηαγξάθεθε αμηφινγε κείσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ επελδπηψλ ζε αηγππηηαθά 

ρξεφγξαθα, πηζαλφηαηα ηεο ηάμεσο ηνπ 40%, αθνινπζψληαο ηελ αληίζηνηρε παγθφζκηα ηάζε 

«θπγήο» θεθαιαίσλ απφ ηίηινπο αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, κε απνηέιεζκα ε αμία ησλ 

αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εηο ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ λα εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ $13-

$14,5 δηζ. 

 

Πεξαηηέξσ αλαζεώξεζε πξνο ηα θάησ ησλ εθηηκήζεσλ γηα αλάπηπμε  

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαο El-

Saeed ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε θπβέξλεζε έρεη ειαηηψζεη πεξαηηέξσ –γηα δεχηεξε θνξά εληφο 

πεξηφδνπ 10 εκεξψλ- ην ζηφρν ηεο γηα ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο ζε 4,2%. Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε κεηψζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο γηα ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην 5,1%, 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηε δηεζλή παλδεκία θνξσλντνχ. 

χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, νη ξπζκνί αλάπηπμεο 

αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά ην ηξίην θαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο  

ζε 4,5% θαη κφιηο 1%, αληίζηνηρα, έλαληη –πξν δεθαεκέξνπ- αλαζεσξεκέλσλ εθηηκήζεσλ γηα 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,2% θαη ηνπ 4% γηα ηα σο άλσ ηξίκελα, αληίζηνηρα, θαζψο 

θαη ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,6% πνπ είρε επηηεπρζεί θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20. 

Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε έρεη αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο ζηφρν θαη γηα 

ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) ζε 3%-3,5%, έλαληη αξρηθνχ ζηφρνπ 6%, εθ’ φζνλ ε 

παλδεκία θνξσλντνχ ηηζαζεπηεί ζην δηάζηεκα κεηαμχ Ηνπιίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2020. Πάλησο, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζερνχο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, έρεη πξνο ην παξφλ δηαηεξήζεη ηελ επίζεκε –πξν εκεξψλ αλαζεσξεκέλε 

πξνο ηα θάησ- εθηίκεζή ηνπ γηα ξπζκφ αλάπηπμεο 4,5%, θάλνληαο σζηφζν ζαθή κλεία πεξί 

πεξαηηέξσ αλαζεψξεζεο απηνχ φηαλ απνθηεζεί θαιχηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

επηδεκίαο θνξσλντνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη ήδε αλαζεσξήζεη πξνο ην ρεηξφηεξν ηνπο 

ζηφρνπο ηεο φζνλ αθνξά ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηνπ έηνπο 2020/21 ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ, κε 

θξαηηθά έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ην έηνο 2020/21 ζε EGP1,29 ηξηζ., απμεκέλα θαηά 

13,6% έλαληη ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη δαπάλεο πνπ εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζνπλ ζε 
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EGP1,71 ηξηζ., απμεκέλεο θαηά 9% έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20. χκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ άληιεζε 

εζφδσλ χςνπο EGP974 δηζ. απφ θνξνινγία θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο, απμεκέλα θαηά 

13,7% έλαληη ησλ εζφδσλ EGP856,6 δηζ. πνπ εθηηκάηαη πσο ζα εηζπξαρζνχλ θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο (2019/20). Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2020/21 πξνβιέπεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο 

ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ, επίπεδν ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ζην 82,8% ηνπ ΑΔΠ, θαζψο θαη 

απμεκέλεο θξαηηθέο δαπάλεο ζηνπο ηνκείο πγείαο (+45% ζε EGP254,5 δηζ.), εθπαίδεπζεο 

(+14,8% ζε EGP363,6 δηζ.), επηζηεκνληθήο έξεπλαο (+14,2% ζε EGP60,4 δηζ.), αιιά θαη 

θνηλσληθήο πξφλνηαο (+2,7% ζε EGP19 δηζ.), επηδνηήζεσλ βαζηθψλ αγαζψλ (EGP84,5 δηζ.), 

θαζψο θαη κηζζνδνζίαο ζην δεκφζην ηνκέα. 

Πάλησο, ζεκαληηθή κεξίδα έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ δηεξσηάηαη εάλ νη αλσηέξσ ζηφρνη 

είλαη ξεαιηζηηθνί, δεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθά αξλεηηθήο επίδξαζεο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζπλαθνχο 

κείσζεο ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ, ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ απνδφζεσλ ΦΠΑ. εκεηψλεηαη φηη ζε 

πνιχ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ γηα ην ηξέρνλ έηνο κεγάιεο έθηαζεο 

παγθφζκηα χθεζε σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) 

πξνβιέπεη κεγέζπλζε ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ θαηά 2% ην 2020.    

εκεησηένλ φηη, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 13/4 εθδφζεθε ε πξνθαηαξθηηθή 

έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21, ε έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ 

επί ηνπ νπνίνπ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο θαη ηελ νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ έρνπλ κεηαηεζεί 

ρξνληθά πξνο ην ηέινο Απξηιίνπ.   

 

Πηώζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ ζηα $40,11 δηζ. ην Μάξηην 2020 

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

Μαξηίνπ 2020 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο θαηέγξαςαλ –γηα πξψηε θνξά έπεηηα 

απφ 14 κήλεο ζπλερνχο αλφδνπ- κεληαία πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ $5,4 δηζ. θαη αλήιζαλ ζε $40,11 

δηζ., έλαληη $45,51 δηζ. ην Φεβξνπάξην θαη $45,46 δηζ. ηνλ Ηαλνπάξην 2020, θαζψο θαη $45,42 

δηζ. ην Γεθέκβξην θαη $45,35 δηζ. ην Ννέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ αμηφινγνπ κεγέζνπο πηψζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ απνδίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ απμεκέλε 

ρξήζε απηψλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κείσζεο πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζε 

αηγππηηαθνχο ηίηινπο –φπσο θαη γεληθφηεξα ζε ηίηινπο αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ- θαζψο επίζεο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εηζαγσγψλ βαζηθψλ αγαζψλ. 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην ηξέρνλ χςνο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εηζαγσγηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο 

γηα ηελ πεξίνδν ησλ πξνζερψλ νθηψ κελψλ ηνπιάρηζηνλ.  

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

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

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

απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ην Μάξηην 2019 αλέξρνληαλ ζε $44,11 δηζ. χκθσλα κε έγθπξνπο 

δηεζλείο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, κία ελδερφκελε δηαξθήο πηψζε ησλ εηζεξρφκελσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ λα αζθήζνπλ πεξαηηέξσ θαζνδηθή πίεζε ζηα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ. 

 

Νέα πηώζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ην Μάξηην 2020 

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

(CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Μάξηην 2020, γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά, κείσζε 

έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ζην επίπεδν ηνπ 5,09% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 5,32% ην Φεβξνπάξην, 

7,17% ηνλ Ηαλνπάξην, 7,1% ην Γεθέκβξην θαη 3,63% ην Ννέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο 

πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ην Μάξηην 2020 λέα κηθξή πηψζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 

1,89% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 1,92% ην Φεβξνπάξην, 2,66% ηνλ Ηαλνπάξην, 2,37% ην 

Γεθέκβξην θαη 2,11% ην Ννέκβξην 2019, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ-

Οθησβξίνπ 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είρε κεησζεί θαηά πεξίπνπ 11 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, απφ ην 14,09% ζην 3,15%. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη ην Μάξηην 2019, ν δείθηεο 



3 

 

πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 14,16% ζε εηήζηα βάζε. Ζ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ην Μάξηην απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

κεηαθνξψλ.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Παξάηαζε κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ, πξόζζεηα κέηξα αλαθνύθηζεο ηεο 

νηθνλνκίαο από ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

ηηο 8 Απξηιίνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμέδσζε δηάηαγκα δηα ηνπ νπνίνπ επεμέηεηλε έσο ηηο 

23 Απξηιίνπ (αξρή ηεξνχ κήλα Ρακαδαληνχ) ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο πνπ είρε 

ήδε επηβάιεη ζην ηέινο Μαξηίνπ, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Σν κέηξν απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ηηο 

βξαδηλέο ψξεο, μεθηλψληαο απφ ηηο 8κ.κ., έσο ηηο 6π.κ. θαζεκεξηλά, κε πιήξε απαγφξεπζε ησλ 

επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη κε πνιιαπινχο πεξηνξηζκνχο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη ησλ θέληξσλ αλαςπρήο. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε 

εθαξκφδεη αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο 

κε ην θνηλφ, πιελ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Δμαθνινπζεί λα επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ 

θέληξσλ έσο ηηο 5κ.κ. θαζεκεξηλά, ελψ ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο (Παξ.-αβ.) απηά ζα 

παξακέλνπλ θιεηζηά. Δληειψο θιεηζηά παξακέλνπλ φια αλεμαηξέησο ηα θέληξα αλαςπρήο θαη ηα 

εζηηαηφξηα (ηα ηειεπηαία, κφλνλ γηα θαη’ νίθνλ παξαδφζεηο νιφθιεξν ην 24σξν). Δπηηξέπεηαη ε 

ιεηηνπξγία ζνχπεξ κάξθεη, παληνπσιείσλ, αξηνπνηείσλ θαη θαξκαθείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πνπ ηζρχεη θαζεκεξηλά.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ σο άλσ κέηξσλ, δελ ηζρχνπλ απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνί ζηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ, νχηε θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

ζηεγάδνληαη εθηφο εκπνξηθψλ θέληξσλ, αιιά κφλνλ κε ζθνπφ ηνλ αλεθνδηαζκφ απηψλ κε 

πξντφληα. Δπίζεο, ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ, εξγνηαμίσλ, ιηκέλσλ, 

ηεισλεηαθψλ ρψξσλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ 

θνηλσθειείο ππεξεζίεο (χδξεπζε, παξαγσγή θαη παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, 

ηειεπηθνηλσλίεο, πξαηήξηα θαπζίκσλ θιπ.). Πεξαηηέξσ, παξαηείλεηαη κέρξη λενηέξαο ε 

αλαζηνιή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δηεζλψλ πηήζεσλ απφ θαη πξνο Αίγππην, σζηφζν ε δηεζλήο 

θίλεζε αεξνπνξηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ (air cargo) απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην ζπλερίδεη 

λα επηηξέπεηαη.  

Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έδσζε νδεγίεο γηα ρξνληθή παξάηαζε 

δχν κελψλ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ θαη εμνθιήζνπλ ηηο εηαηξηθέο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο γηα ην έηνο 2019, απφ ηηο 30/4 ζηηο 30/6 ηξέρνληνο έηνπο, 

δίλνληάο ηνπο επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάινπλ ηηο ζρεηηθέο νθεηιέο ηνπο πξνο ην θξάηνο ζε 

ηξεηο δφζεηο. Πεξαηηέξσ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο κεηέζεζε ρξνληθά θαηά ηξεηο κήλεο ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηαηξηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

Δπηπιένλ, φπσο έρεη αλαθέξεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ρνξεγείηαη αλαβνιή εμφθιεζεο ησλ εθθξεκψλ 

θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ γηα ηξεηο κήλεο, ελψ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

ζα επσθειεζνχλ επίζεο απφ ηελ εμαγγειζείζα εμάκελε απαιιαγή απφ θφξνπο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, κε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο πθηζηάκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα αθίλεηα 

ζε κεληαίεο δφζεηο.  

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επεμεξγάδεηαη ηηο εθαξκνζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ αλαθνηλσζέληνο πξνγξάκκαηνο θνξνινγηθήο αλαθνχθηζεο ησλ εγρψξησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ησλ 

θξηηεξίσλ ππαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

πξηλ ην ηέινο Απξηιίνπ, πηζαλφηαηα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ. Όπσο 

αλαθέξεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, δελ παξέρνληαη παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο νθεηιψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ΦΠΑ, θαζψο θαη παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο (withholding taxes).  

εκεηψλεηαη φηη, ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi είρε δψζεη νδεγίεο ζηελ 

θπβέξλεζή ηνπ γηα ηε ρνξήγεζε επλντθψλ δαλείσλ κε πεξίνδν ράξηηνο δηεηνχο δηάξθεηαο ζηηο 

εγρψξηεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί εμαηξεηηθά αξλεηηθά απφ ηελ 
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επηβιεζείζα αλαζηνιή ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ. Δπηπιένλ, ν Πξφεδξνο Al Sisi απνθάζηζε ηελ 

άκεζε θαηαβνιή απφ ην αξκφδην θξαηηθφ ηακείν (Export Development Fund) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

30% ησλ νθεηιψλ ηνπ απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο πξνο εθείλνπο ηνπο Αηγχπηηνπο εμαγσγείο 

πξνο ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο νθείιεη πνζά έσο EGP5 εθαη., ρσξίο ηελ απφ πιεπξάο ηνπο 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο απνθάζηζε 

αθφκε ηελ θαηαβνιή κεληαίνπ επηδφκαηνο χςνπο EGP500 ζε επνρηθνχο εξγάηεο γηα ηελ πεξίνδν 

ηνπ πξνζερνχο ηξηκήλνπ. 

εκεηψλεηαη φηη παξάιιεια, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θάιεζε ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα λα 

απνθχγεη πάζε ζπζία ηηο απνιχζεηο θαη ηηο πεξηθνπέο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Maait δηεπθξίληζε φηη ε ππαγσγή επηρεηξήζεσλ ζηα 

νηθνλνκηθά κέηξα αλαθνχθηζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηε ζπκκφξθσζε απηψλ κε ηηο θπβεξλεηηθέο 

νδεγίεο πεξί δηαηήξεζεο ζηαζεξνχ ηνπ επηπέδνπ απαζρνινχκελσλ θαη ακνηβψλ. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ, αιιά θαη ηζρπξψλ πηέζεσλ πνπ 

δέρεηαη ε θπβέξλεζε απφ ηνπο εμαηξεηηθά πιεηηφκελνπο απφ ηελ θξίζε ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ θιάδνπο ηνπξηζκνχ θαη αεξνκεηαθνξψλ, ζηηο 8 Απξηιίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην 

απνθάζηζε ηελ παξνρή εμάκελεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο (έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην) φζνλ αθνξά 

ηηο πιεξσκέο έλαληη ρξεψλ θαη εθθξεκψλ νθεηιψλ πξνο εηαηξείεο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ, γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ηα μελνδνρεία θαη ηηο ηδησηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

κε παξάιιειε δπλαηφηεηα αλαδηάξζξσζεο ησλ ρξεψλ ηνπο. 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηα κέζα Απξηιίνπ ζε παξνρή, απφ ηελ αηγππηηαθή 

Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA), πξνο ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο, 

ηξίκελεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο πιεξσκψλ ζε πιεξσκέο έλαληη αγνξάο βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηξίκελεο πεξηφδνπ παξάηαζεο πξνζεζκηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

βηνκεραληθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Maait ζηηο 9/4, «ε δέζκεπζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ απηή λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ δελ δηέπεηαη απφ πεξηνξηζκνχο θαη ζα κπνξνχζε λα ππεξβεί 

ην θαηψθιη ησλ θνλδπιίσλ χςνπο EGP100 δηζ. πνπ έρεη ήδε δηαζέζεη ην θξάηνο κε ζθνπφ ηε 

ζηήξημε θαη δηάζσζε ηεο νηθνλνκίαο». Καηά ηνλ θ. Maait, απφ ην αλσηέξσ παθέην ησλ EGP100 

δηζ., ε θπβέξλεζε έρεη ήδε εθηακηεχζεη θνλδχιηα EGP30 δηζ., θπξίσο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηηο εμαγσγηθέο 

επηδνηήζεηο (Export Development Fund), θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζηνπο 

επνρηθνχο εξγάηεο θαη ηελ εμφθιεζε θξαηηθψλ νθεηιψλ πξνο εξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηέο ηνπ 

δεκνζίνπ. 

 

Πεξίπνπ 1,3 εθαη. επνρηθνί εξγάηεο έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο θαηαιόγνπο ηνπ Τπ. 

Απαζρόιεζεο 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ζε πεξίπνπ 1,3 εθαη. 

αλέξρνληαλ νη επνρηθνί εξγάηεο / αλεπίζεκα απαζρνινχκελνη πνπ είραλ εγγξαθεί κέρξη ηφηε ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο & Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή ζην –αλαθνηλσζέλ ζην ηέινο Μαξηίνπ- πξφγξακκα δηαλνκήο έθηαθηνπ επηδφκαηνο 

χςνπο EGP500 ζε απηνχο, έλαληη απνιεζζέλησλ εηζνδεκάησλ ηνπο εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηνπ 

θνξσλντνχ. εκεηψλεηαη φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi έρεη δψζεη νδεγίεο γηα θαηαβνιή 

ηνπ αλσηέξσ επηδφκαηνο ζηνπο επνρηθά απαζρνινχκελνπο επί πεξίνδν ηξηκελίαο. Όπσο 

αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, βαζηδφκελα ζε ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο ζηαηηζηηθήο 

ππεξεζίαο (CAPMAS), ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε θαζεζηψο δηαιείπνπζαο εξγαζίαο 

αλεξρφηαλ θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζε πεξίπνπ 4,3 εθαη. άηνκα, σζηφζν, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηεο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θ. Safaan, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ –ζε κε ηαθηηθή ή ζε αλεπίζεκε βάζε- απαζρνινχκελσλ ζηε ρψξα εθηηκάηαη ζε 

άλσ ησλ 10 εθαη. άηνκα. χκθσλα κε ηνλ θ. Safaan, ε πξψηε εθηακίεπζε ηνπ βνεζήκαηνο πξνο 

ηνπο επνρηθνχο εξγάηεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα κέζα Απξηιίνπ θαη νη δηθαηνχρνη ζα 

ιάβνπλ ζρεηηθέο εηδνπνηήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δεκηνπξγεζεί ζπλσζηηζκφο ζηα ζεκεία απφ φπνπ ζα ην ιάβνπλ. Αλάινγε δηαδηθαζία ζα 

αθνινπζεζεί θαη ζηηο επφκελεο δχν εθηακηεχζεηο, ην Μάην θαη ηνλ Ηνχλην 2020. εκεηψλεηαη φηη 
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απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ έσο 1,5 εθαη. επνρηθνί / κε ηαθηηθά 

απαζρνινχκελνη, ελψ ε πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο ήηαλ ε 9
ε
 Απξηιίνπ. 

ηα κέζα Απξηιίνπ, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλαθνίλσζε ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθήο 

πιαηθφξκαο κε ηίηιν “Ahalena” (“Our People”) κε ζθνπφ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ εγρψξην 

ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζε ηδηψηεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

ησλ αηχπσο απαζρνινχκελσλ θαη επνρηθψλ εξγαηψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ.    

 

Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε $7,9 εθαη. από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα πξνο ηελ Αίγππην 

ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ εθηακίεπζε θεθαιαίσλ χςνπο $7,9 

εθαη. σο έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο ρψξαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. Όπσο αλέθεξε ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηα σο άλσ ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα εληάζζνληαη ζην πιαίζην παθέηνπ 

άκεζσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο $14 δηζ. άκεζεο ζηήξημεο αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηδεκίαο, θαζψο θαη επξχηεξνπ παθέηνπ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

ζπλνιηθνχ χςνπο $160 δηζ. ζε ρξνληθφ νξίδνληα 15 κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη γηα ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο. χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο δηεπζχληξηαο ηνπ γξαθείνπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αίγππην θαο Wes, «πνιιέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Αίγππην 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ παξνχζα θάζε βξαρππξφζεζκεο ειιείςεηο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεηάδνληαη 

άκεζε ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, θαζψο θαη λα 

απνθεπρζνχλ νη πησρεχζεηο θαη λα πξνιεθζνχλ νη απνιχζεηο». 

 

Η EBRD θαη άιινη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί αλαθνηλώλνπλ θνλδύιηα γηα αληηκεηώπηζε 

επηπηώζεσλ παλδεκίαο θνξσλντνύ 

χκθσλα κε πξφζθαηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο (EBRD) εξγάδεηαη πξνο ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ χςνπο €1 δηζ. σο 

παθέην άκεζεο βνήζεηαο πξνο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο ζηελ Αίγππην θαη άιιεο ρψξεο νη 

νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. χκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ παθέην ηεο EBRD «ζα έρεη ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε 

θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο αλαδηάξζξσζεο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο». Όπσο 

αλέθεξε ζηα κέζα Απξηιίνπ ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), θαη ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) αλακέλεηαη λα παξάζρεη ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο €2 

δηζ., κε ζθνπφ ηε ζηήξημε αθ’ ελφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη αθ’ εηέξνπ ησλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηηο ρψξεο γεηηνλίαο ηεο Δ.Δ., κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Αίγππηνο, κε ζθνπφ 

ηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ.  

Υξεκαηνδνηηθφ παθέην χςνπο $3 δηζ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ζηηο αθξηθαληθέο ρψξεο έρεη αλαθνηλψζεη εμάιινπ ε African Export-

Import Bank (Afreximbank). Σέινο, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ε 

International Finance Corporation (IFC), ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, έρεη δεζκεχζεη 

ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα χςνπο $20 εθαη. κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε επελδπηηθνχ ηακείνπ 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ επηθεληξψλεη ηε δξάζε ηνπ ζηελ Αίγππην θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο (θπξίσο Μαξφθν θαη Σπλεζία), ζηνρεχνληαο ζηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο –ελ κέζσ επηδεκίαο θνξσλντνχ- θπξίσο ζηνπο θιάδνπο 

κεηαπνίεζεο, πγείαο θαη εθπαίδεπζεο.   

 

Σειεδηάζθεςε ηεο Αηγύπηηαο Τπνπξγνύ Γηεζλνύο πλεξγαζίαο κε άλσ ησλ 100 

εθπξνζώπνπο δηεζλώλ αλαπηπμηαθώλ νξγαληζκώλ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ κε ηελ –πξσηνθαλή γηα ηα 

ρξνληθά ηεο Αηγχπηνπ- ηειεδηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 5/4 ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Al Mashat κε πάλσ απφ 100 εθπξνζψπνπο δηεζλψλ αλαπηπμηαθψλ νξγαληζκψλ 
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πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη νη ππεξεζίεο ηνπο, 

ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε USAID, ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα 

Αλάπηπμεο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD). Σα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πσο ε θα Al Mashat, ζην πιαίζην εκπεξηζηαησκέλεο παξνπζίαζήο ηεο 

πξνο ηνπο αλσηέξσ, ηνπο δηαβεβαίσζε φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζα εγθξίλεη κε ηαρχηαηεο 

δηαδηθαζίεο ηηο νπνηεζδήπνηε δηεζλείο ρξεκαηνδνηήζεηο απνθαζηζζνχλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο ρψξαο πξνο θαηαπνιέκεζε ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ. Ζ θα Al Mashat 

παξνπζίαζε εμάιινπ ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηεζλψλ αλαπηπμηαθψλ νξγαληζκψλ ηφζν ηα 

κέηξα θαη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο επηδεκίαο, φζν θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ εγρψξηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, πξνβάιινληαο ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο Αηγχπηνπ –ηδηαίηεξα ζηνπο 

ηνκείο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο- ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο –ππφ ην 

United Nations Development Program (UNDP) θαη ηνλ ΟΟΑ- κε ηίηιν “Global Partnership for 

Effective Development Cooperation” γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (SDGs).  

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ε θα Al Mashat 

πξφηεηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο πνπ ζα θαζνξίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο Αηγχπηνπ κε ηνπο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο αλαπηπμηαθνχο νξγαληζκνχο ε 

νπνία ζα βαζίδεηαη ζε ηξεηο θεληξηθνχο ππιψλεο: ηελ επηθέληξσζε ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ, ηελ επηινγή «ελεξγψλ» αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αμηφινγεο 

πξννπηηθέο, θαζψο θαη ηελ επηθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηε 

ρνξήγεζε αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηε ρψξα, κε ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. Σίηινο ηεο σο άλσ ζηξαηεγηθήο πνπ εμήγγεηιε ε θα Al Mashat είλαη 

“New Global Partnerships Narrative”. Ζ Αηγχπηηα Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ 

πινπνίεζε, απφ ην έηνο 2015, ζεηξάο έξγσλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζε πιεζψξα ηνκέσλ 

(αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αθαιάησζε, κεηαθνξέο, εθπαίδεπζε θ.α.), ζε ζπλεξγαζία κε 

δηεζλείο αλαπηπμηαθνχο νξγαληζκνχο θαη κε ηε ζηήξημή ηνπο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο.        
 

ε ειάρηζηα επίπεδα ηξηεηίαο ην Μάξηην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο 

χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην Μάξηην 2020, ζαθψο επεξεαζκέλε απφ ηηο αξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ, θαηέγξαςε ζεκαληηθφηαηε πηψζε 

έλαληη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, θζάλνληαο ηηο 44,2 κνλάδεο, πνπ απνηεινχλ ηε ρακειφηεξε επίδνζε 

ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2017). εκεηψλεηαη φηη ν 

δείθηεο PMI είρε αλέιζεη ην Φεβξνπάξην ζηηο 47,1 κνλάδεο, έλαληη 46 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην 

θαη 48,2 κνλάδσλ ην Γεθέκβξην 2019, παξακέλνληαο ζηαζεξά θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Μάξηην, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, 

θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή πηψζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο, κε ηνλ πςειφηεξν κάιηζηα ξπζκφ 

εδψ θαη πάλσ απφ ηξία ρξφληα, κε ηαπηφρξνλε εμαηξεηηθά κεησκέλε εγρψξηα δήηεζε, 

παξαγγειίεο, θαζψο θαη επίπεδν απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ κεηψζεθε 

θαηά ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ επηά ρξφληα. Δπίζεο, νη αγνξέο πξψησλ πιψλ 

γηα ηελ παξαγσγή θαηέγξαςαλ ηε κεγαιχηεξε κεληαία κείσζή ηνπο εδψ θαη πάλσ απφ ηξία 

ρξφληα, κε αξθεηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα αλαθέξνπλ φηη δπζθνιεχηεθαλ λα εμαζθαιίζνπλ 

πξψηεο χιεο εμαηηίαο ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο αξθεηψλ θηλεδηθψλ εξγνζηαζίσλ. Αληίζηνηρα, 

νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο παξαπνλέζεθαλ γηα άλνδν ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ νπνία 

απέδσζαλ ζηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί θπξίσο απφ ηελ πξφζθαηε 

αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ. Σν επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο ζηελ αηγππηηαθή βηνκεραλία 

ζεκείσζε πηψζε γηα πέκπην ζπλερφκελν κήλα, ελψ ην επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκεραληθήο κεγέζπλζεο θάλεθε ην 
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Μάξηην λα πέθηεη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα, κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο κεηαπνίεζεο λα 

θνβνχληαη φηη νη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ –ε ηηζάζεπζε ηεο νπνίαο δελ είλαη 

αθφκε νξαηή- ζα είλαη ηζρπξά αξλεηηθέο ηφζν ζηελ αηγππηηαθή φζν θαη ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πξσηνβνπιία Κεληξηθήο Σξάπεδαο & Οκνζπνλδίαο Αηγππηηαθώλ Σξαπεδώλ γηα 

ππνβνήζεζε πιεγέλησλ από ηελ επηδεκία θνξσλντνύ 

ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) θαη ε Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ 

Σξαπεδψλ (FEB) μεθίλεζαλ ηελ πινπνίεζε θνηλήο πξσηνβνπιίαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζηνπο πιεγέληεο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ 

πνπ έρεη εμαπισζεί θαη ζηελ Αίγππην, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε κε ηαθηηθή, 

αλεπίζεκε ή επνρηθή βάζε. Σα ζπλνιηθά θνλδχιηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα δνζνχλ –ππφ ην 

ζπληνληζκφ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ- σο δσξεέο 22 

ζπλνιηθά ηδξπκάησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηνπο πιεγέληεο αλέξρνληαη ζε 

EGP660 εθαη., ηα νπνία ζα επηκεξηζηνχλ σο εμήο: νη ηξάπεδεο κε θέξδε άλσ ησλ EGP5 δηζ. ζα 

δσξίζνπλ EGP80 εθαη., νη ηξάπεδεο κε θέξδε κεηαμχ EGP3 θαη EGP5 δηζ. ζα δσξίζνπλ EGP40 

εθαη, εθείλεο κε θέξδε κεηαμχ EGP1 θαη EGP3 δηζ. ζα δσξίζνπλ EGP20 εθαη. θαη ηέινο απηέο 

κε θέξδε θάησ ηνπ EGP1 δηζ. ζα δσξίζνπλ θνλδχιηα EGP10 εθαη. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο 

ηεο FEB, θ. El Etreby, νη σο άλσ δσξεέο πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ ζε ηξεηο κεληαίεο δφζεηο, ηνλ 

Απξίιην, ην Μάην θαη ηνλ Ηνχλην. 

 

Πεξίπνπ EGP70 δηζ. νη ηνπνζεηήζεηο ζε λέν πξντόλ πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ 

Όπσο αλέθεξε ζηηο 12 Απξηιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη δχν κεγαιχηεξεο θξαηηθέο 

ηξάπεδεο, National Bank of Egypt θαη Banque Misr είραλ δηαζέζεη θαηά ηηο ηξεηο πξψηεο 

εβδνκάδεο ιαλζαξίζκαηφο ηνπ ζηελ αγνξά, λέν πξντφλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε ιίξεο, 

δηάξθεηαο ελφο έηνπο, κε ζηαζεξφ επηηφθην 15%, ζπλνιηθήο αμίαο πιεζίνλ ησλ EGP70 δηζ. Πην 

αλαιπηηθά, ε National Bank of Egypt είρε πξνζειθχζεη ηνπνζεηήζεηο ζε ηέηνηνπο 

πξνζεζκηαθνχο ινγαξηαζκνχο χςνπο EGP47 δηζ. απφ πεξίπνπ 245.000 πειάηεο ηεο, ελψ ε 

Banque Misr είρε πξνζειθχζεη ηνπνζεηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο EGP23 δηζ. απφ 93.000 πειάηεο 

ηεο. εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο Μαξηίνπ, νη κεγαιχηεξεο εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε 

κέηξα πξνο απνζάξξπλζε ησλ πειαηψλ ηνπο απφ ην λα επελδχνπλ ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

ζε δνιιάξηα, είηε κεηψλνληαο ηηο απνδφζεηο απηψλ, ή πξνζθέξνληαο νη ίδηεο λέα πξντφληα 

πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκηζκα κε επλντθφ επηηφθην, ζε κία πξνζπάζεηα 

απνηξνπήο ηεο ηάζεο «δνιιαξηνπνίεζεο» ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Η First Abu Dhabi Bank πξνρσξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Bank Audi Egypt 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε First Abu Dhabi Bank 

πξνρσξά αθάζεθηε κε ηελ πξνζπάζεηα εμαγνξάο ηνπ βξαρίνλα ηεο ιηβαληθήο ηξάπεδαο Bank 

Audi ζηελ Αίγππην, παξά ηελ θξίζε πνπ έρεη αξρίζεη λα πιήηηεη ηνλ παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

εκηξαηηλή ηξάπεδα ζπλερίδεη ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηεο Bank Audi Egypt, έρνληαο ιάβεη ήδε ηελ έγθξηζε 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, κε ζηφρν λα απνθαζίζεη γηα ην 

εάλ ηειηθά ζα πξνρσξήζεη κε ηελ εμαγνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο, δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2020. 

 

Γηαηήξεζε ζηαζεξώλ επηηνθίσλ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

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

ηεο ζηηο 2 Απξηιίνπ απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ακεηάβιεηα ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, αθνχ 

ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 16 Μαξηίνπ, ηα είρε κεηψζεη θαηά 300 κνλάδεο βάζεο 

ζε κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο απφ ηηο επηπηψζεηο 

ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Έηζη, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο δηαηεξήζεθε 

ζε 9,25%, ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 10,25%, ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ 
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επηηφθην ζε 9,75%, αληίζηνηρα. Ζ δηαηήξεζε ακεηάβιεησλ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ήηαλ αλακελφκελε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ είρε δηαηεξήζεη 

δχν ζπλερφκελεο θνξέο ζηαζεξά ηα επηηφθηα, έπεηηα απφ ηέζζεξηο κεηψζεηο απηψλ ζηηο νπνίεο 

είρε πξνρσξήζεη ην 2019, θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά. 

  

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ ιακβάλεη κέηξα γηα ζηήξημε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

Με ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) 

«δηεχξπλε» ηελ πξσηνβνπιία πνπ πινπνηεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ 

θιάδν κεηαπνίεζεο (χςνπο EGP100 δηζ.) –ε νπνία πξφζθαηα έρεη επεθηαζεί θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ (αγξνηηθή παξαγσγή, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, εθηξνθή 

πνπιεξηθψλ θαη δψσλ)- θαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο κε ηδίξν θάησ ηνπ επηπέδνπ ηνπ EGP1 

δηζ., κε ειάρηζην απαηηνχκελν φξην εζφδσλ ηηο EGP50 εθαη., πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ θαη απηνί 

λα επσθειεζνχλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επλντθνχο φξνπο.  

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πξφηαζε ηεο 

αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (FRA) πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζην 

εηδηθφ Σακείν Πξνζηαζίαο Δπελδπηψλ (Investor Protection Fund-IPF) λα αθηεξψζεη ην 10% ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ –ηα νπνία αλέξρνληαη ζε EGP4 δηζ. κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζεκείσζε επίζεο φηη ην ελ ιφγσ Σακείν ζα δηαζέζεη έσο ηα κέζα 

Απξηιίνπ θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP8 εθαη. γηα ζηήξημε ησλ εγρψξησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

εηαηξεηψλ, δηαλέκνληαο ζε απηέο επηδφκαηα χςνπο κεηαμχ EGP20.000 θαη EGP100.000. 

Σέινο, κε απφθαζή ηεο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα πξνρψξεζε ζηελ έθηαθηε 

απαινηθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηζθαιψλ νθεηιεηψλ ησλ ηξαπεδψλ  (πεξίπνπ 8.000 εηαηξεηψλ θαη 

100.000 ηδησηψλ) απφ ζρεηηθέο αξλεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (“blacklists”) ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ (i-Score), νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηνπο επηζθαιείο 

πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ, παξέρνληαο ζε απηνχο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ εθ λένπ πξφζβαζε 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

 

πγθξαηεκέλε άλνδνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγύπηνπ ελ κέζσ θξίζεο θνξσλντνύ  

ην πξψην ήκηζπ Απξηιίνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αθνινχζεζε ζπγθξαηεκέλα αλνδηθή 

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

εμαηηίαο ηεο θξίζεο ιφγσ θνξσλντνχ, πνπ είρε νδεγήζεη ζε κε καδηθέο πσιήζεηο ηίηισλ. Ο 

δείθηεο EGX30 δηαηεξήζεθε πάλσ απφ ην θαηψθιη ησλ 9.000 κνλάδσλ, πξαγκαηνπνηψληαο 

ειαθξά θαζνδηθή πνξεία απφ ηηο αξρέο Απξηιίνπ έσο ηηο 5/4, θζάλνληαο ηηο 9.273 κνλάδεο, γηα 

λα θηλεζεί ελ ζπλερεία έληνλα αλνδηθά, μεπεξλψληαο ηηο 10.000 κνλάδεο ζηηο 8/4 θαη 

θιείλνληαο ζηηο 10.458 κνλάδεο ζηηο 14/4, ζε επίπεδα κεησκέλα θαηά 25,1% έλαληη ησλ αξρψλ 

ηνπ έηνπο. 

 

Η FRA εγθξίλεη ηελ πξώηε ζηα αηγππηηαθά ρξνληθά εηαηξηθή έθδνζε “sukuk” 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (FRA) ελέθξηλε ηε ζρεδηαδφκελε –πξψηε ζηα 

αηγππηηαθά ρξνληθά- έθδνζε εηαηξηθνχ ηζιακηθνχ νκνιφγνπ “sukuk” απφ ην κεγάιν φκηιν real 

estate developers Talaat Moustafa (TMG), αμίαο EGP2 δηζ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ TMG, Arab Company for Projects & Urban Development” δηαζέηεη ηα 

σο άλσ ηζιακηθά νκφινγα κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο (“private placement”) ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ηα εηαηξηθά νκφινγα 

“sukuk” ηεο TMG έρνπλ δηάξθεηα 57 κελψλ, κε ηελ πεξίνδν σξίκαλζήο ηνπο λα ιήγεη ζην 

ηέινο ηνπ 2024, ελψ έθαζην απηψλ θέξεη νλνκαζηηθή αμία EGP100. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε φηη θαηά ηελ έθδνζε ησλ εηαηξηθψλ “sukuk” απφ ηνλ φκηιν Talaat Moustafa ε 

πξνζθνξά έρεη ππεξθαιπθζεί θαηά 2,5 θνξέο απφ ηε δήηεζε, κε ηξεηο θξαηηθέο ηξάπεδεο λα 

αληηζηνηρνχλ ζην 97,25% ηεο ελ ιφγσ δήηεζεο.      
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Δπηηάρπλζε ξπζκώλ θαηαβνιήο εμαγσγηθώλ επηδνηήζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ΙΣ 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο ηεο 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο (ITIDA), νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ πξφθεηηαη λα επσθειεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ απφ επηηαρπκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο νθεηιφκελσλ απφ ην θξάηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ έηνπο 2018.  

εκεηψλεηαη φηη ε ITIDA δηαζέηεη δηθφ ηεο πξφγξακκα εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ, ηελ παξνρή 

απνδεκηψζεσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ απνθάζηζε λα επηηαρχλεη κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ εγρψξησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ. χκθσλα κε ηελ ITIDA, 

πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε 69 κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 

απνδεκησζνχλ θαηά ζεηξά νη κεζαίνπ θαη νη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. Απφ ηηο 

απνδεκηψζεηο ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα επσθειεζνχλ ζπλνιηθά 

111 αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα 

εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ ηεο ITIDA εγθαηληάζηεθε ην έηνο 2010, ελψ έθηνηε ε Τπεξεζία έρεη 

παξάζρεη θνλδχιηα επηδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP350 εθαη., ζε 185 επηρεηξήζεηο. 

  

Η STC αλαβάιιεη ηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ εμαγνξά ηεο Vodafone Egypt 

Ο δηεζλήο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Απξηιίνπ φηη ν ζανπδαξαβηθφο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο Saudi Telecom (STC) έρεη αλαβάιεη –εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ- ηηο ζπλνκηιίεο πνπ δηεμάγεη κε ηξαπεδηθνχο νκίινπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληιήζεη δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζθνπνχκελεο εμαγνξάο 

κεξηδίνπ 55% πνπ θαηέρεη ν βξεηαληθφο φκηινο Vodafone ζηελ αηγππηηαθή ζπγαηξηθή ηνπ, 

Vodafone Egypt, έλαληη ηηκήκαηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ε STC είρε ππνγξάςεη κε ηε Vodafone ζρεηηθή κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα 

ηελ σο άλσ εμαγνξά. Πάλησο, φπσο δηεπθξίληζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε αλαβνιή ησλ 

ζπλνκηιηψλ κε ηηο ηξάπεδεο δελ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία εμαγνξάο έρεη «παγψζεη» επ’ 

αφξηζηνλ, θαζψο ν ζανπδαξαβηθφο φκηινο πξνηίζεηαη, κφιηο ιήμεη ε παξνχζα θξίζε, λα 

εμαζθαιίζεη δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηάμεσο άλσ ησλ $2 δηζ. γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εμαγνξά ηεο Vodafone Egypt.  

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 13/4 ε Saudi Telecom αλαθνίλσζε ηελ παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο κε δεζκεπηηθήο ηεο ζπκθσλίαο κε ηε Vodafone γηα αθφκε 90 εκέξεο, «εμαηηίαο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, θπξίσο κεηαθηλήζεσλ, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία 

θνξσλντνχ θαη νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εμαγνξά». 

 

Πξόγξακκα ηεο MSMEDA γηα δαλεηαθή ρξεκαηνδόηεζε κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ –ππαγφκελε ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο- αηγππηηαθή Τπεξεζία Αλάπηπμεο 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (MSMEDA) αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηελ εθθίλεζε 

έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο ηεο παξνχζαο, δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. χκθσλα 

κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, πξνηεξαηφηεηα 

πξφθεηηαη λα δνζεί ζε κηθξέο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αηηεζνχλ ηε ρνξήγεζε ζε απηέο βξαρππξφζεζκσλ, ρακειφηνθσλ δαλείσλ 

κνλνεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο έσο EGP1 εθαη., κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε άκεζεο  ξεπζηφηεηαο 

γηα θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ έσο φηνπ ιήμεη ε παξνχζα θξίζε. 

 

Έμη Αηγύπηηνη κεγηζηάλεο κεηαμύ ησλ 21 πινπζηόηεξσλ Αξάβσλ ην 2020 

ε πξφζθαηε θαηάηαμε πινπζηφηεξσλ Αξάβσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην 2020 ηεο γλσζηήο 

δηεζλνχο έθδνζεο Forbes, έμη Αηγχπηηνη κεγηζηάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 21 

πινπζηφηεξσλ Αξάβσλ. πγθεθξηκέλα, ηελ πξψηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο ηεο Forbes 

θαηέιαβε ν Nassef Sawiris, ελψ αθνινχζεζαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ν Mohamed Mansour, ζηελ 

έθηε ν Naguib Sawiris, ζηελ έβδνκε θαη ηε 13
ε
 ζέζε νη αδεξθνί Yasseen θαη Youssef 

Mansour, αληίζηνηρα, θαη ζηε 15
ε
 ζέζε ν Mohamed Al Fayed. 
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο Πξόεδξνο Al Sisi αλαθνηλώλεη ηελ αλαβνιή νινθιήξσζεο κεγάισλ έξγσλ 

ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ θ. Al Sisi αλαθνίλσζε ηελ αλαβνιή έσο ην 2021 

ησλ ζηφρσλ νινθιήξσζεο κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ είραλ αξρηθά 

νξηζηεί γηα θέηνο, εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ. Μεηαμχ ησλ έξγσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ 

αλαβιήζεθε, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζηέγαζεο ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεγάινπ 

αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ ηνπ Καΐξνπ (“Grand Egyptian Museum”), πνπ είρε αξρηθά 

πξνγξακκαηηζηεί λα πινπνηεζνχλ ε κελ πξψηε ηνλ πξνζερή Ηνχλην, ε δε δεχηεξε ιίγν αξγφηεξα, 

πηζαλφηαηα εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ. 

 

πλελλνήζεηο θξάηνπο κε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο γηα ζπλέρηζε ησλ έξγσλ 

ε ζπλέρεηα ζπλελλνήζεσλ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El 

Gazzar, νη εγρψξηεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα κε δηαιείςεηο εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ, ζπκθψλεζαλ λα 

ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε δηάθνξα έξγα αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο θαη ηεο λέαο 

πφιεο ηνπ Δι Αιακέηλ. Δπηπιένλ, νη εθπξφζσπνη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ζπκθψλεζαλ 

κε ηνλ θ. El Gazzar ηελ εληαηηθνπνίεζε θαη απζηεξνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνπλ γηα πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ θνξσλντφ, ελψ ζπκθσλήζεθε επίζεο ε επί 

ηφπνπ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε φια ηα κεγάια εξγνηάμηα αλά ηε ρψξα. 

Πάλησο, φπσο αλέθεξαλ πεγέο ηεο θιαδηθήο νκνζπνλδίαο θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ 

(Egyptian Federation for Construction & Building Contractors), αξθεηνί εξγάηεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ εκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα 

εξγνηάμηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, πξνθαλψο εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ.           

Ζ θπβέξλεζε ππνζρέζεθε εμάιινπ ζηνπο εγρψξηνπο εξγνιάβνπο φηη ζα επηζπεχζεη ηελ 

θαηαβνιή θξαηηθψλ νθεηιψλ πξνο απηνχο, ζπλνιηθνχ χςνπο EGP3,8 δηζ., ψζηε λα ζπλερηζηνχλ 

κε απξφζθνπην ξπζκφ νη εξγαζίεο ζηα δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά projects αλά ηε ρψξα. 

Οηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ήδε έρεη θαηαβιεζεί ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 

κία πξψηε δφζε έλαληη ησλ πξναλαθεξφκελσλ νθεηιψλ, ελψ αλακελφηαλ ε πιεξσκή κίαο 

δεχηεξεο δφζεο πξηλ ηα κέζα Απξηιίνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar ζηα κέζα Απξηιίνπ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη θαηαβάιεη 

ζπλνιηθά ζηηο εγρψξηεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο δνκηθψλ πιηθψλ 

απνδεκηψζεηο χςνπο EGP14,47 δηζ. έλαληη ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί εμαηηίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε, κε ηδηαίηεξα 

εληαηηθνχο ξπζκνχο απφ ην ηέινο ηνπ 2016. Καηά ηνλ θ. El Gazzar, ην σο άλσ πνζφλ απνηειεί 

ην 83,6% ησλ ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ –χςνπο EGP17,31 δηζ.- πνπ φθεηιε ην θξάηνο ζηηο 

εηαηξείεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, απφ ην Μάην 2018 έσο ην Γεθέκβξην 2019.   

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ξεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο Αηγύπηνπ-νπδάλ 

Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηα αιιά θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, μεθίλεζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ε 

ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Αηγχπηνπ θαη νπδάλ, 

ηξνθνδνηψληαο ην ζνπδαληθφ δίθηπν κε ξεχκα ηάζεσο 220 KV. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηαζχλδεζεο είρε αξρηθά αλαθνηλσζεί πσο ζα ελεξγνπνηείην ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ηξέρνπζα κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα ηεο ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο αλέξρεηαη ζε 70 MW, ε νπνία αλακέλεηαη λα απμεζεί ζχληνκα ζε 100 MW ζε 

δεχηεξε θάζε, κε ζηφρν λα θζάζεη επίπεδν ηζρχνο έσο ηα 300 MW ή θαη παξαπάλσ -φηαλ ε 

ζχλδεζε θζάζεη ζε πιήξε δπλακηθφηεηα- κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ εγθαηάζηαζε απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζνπδαληθφ δίθηπν. 

χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ, ε λέα γξακκή πνπ ζπλδέεη ηα ειεθηξηθά 

δίθηπα Αηγχπηνπ-νπδάλ θφζηηζε EGP509 εθαη. ($32,5 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) θαη 

δηαηξέρεη 170 ρικ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 100 ρικ. ζηελ Αίγππην. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο 
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δηαζχλδεζεο Αηγχπηνπ-νπδάλ είρε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ ην 

2018, ζα κπνξνχζε δε λα είρε ιεηηνπξγήζεη αξθεηά λσξίηεξα, σζηφζν θαζπζηέξεζε θπξίσο 

ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ζην νπδάλ.   

 

Η Αίγππηνο αλαβάιιεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν ειεθηξηθήο 

δηαζύλδεζεο κε . Αξαβία 

ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ρξνληθήο κεηάζεζεο, πηζαλφηαηα θαηά 40 

έσο 60 εκέξεο, ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ ζην πιαίζην 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ έξγνπ ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αηγχπηνπ κε 

ηε . Αξαβία. Ζ ελ ιφγσ αλαβνιή έρεη απνθαζηζηεί, θαηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ιφγσ ηεο 

επηδεκίαο θνξσλντνχ. ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ε EETC είρε πξνζθαιέζεη 7 εηαηξείεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην λέν δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ κεγάινπ έξγνπ, ζηηο νπνίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη νη Elsewedy Electric (Αίγππηνο), State Grid Corporation of China (Κίλα), 

Kalpataru Power Transmission (Ηλδία), Hyundai (Ν. Κνξέα), NCC Power Projects (Ηλδία), L&T 

Power (Ηλδία) θαη KEC International (Ηλδία). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ηφηε φηη ε 

EETC επξφθεηην λα δερζεί ηηο πξνζθνξέο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ εληφο πεξηφδνπ δηκήλνπ, κε 

πξννπηηθή νη ζπκβάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα έρνπλ ππνγξαθεί έσο ην ηέινο Μαΐνπ 

2020. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειεθηξηθήο 

δηαζχλδεζεο κε ηε . Αξαβία είρε αθπξσζεί, δηφηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ είρε ηεζεί πξνζσξηλά απφ ζανπδαξαβηθήο πιεπξάο ζε αλακνλή, δεδνκέλσλ ησλ 

κεηαβνιψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πνπ πξνθάιεζε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κεγάινπ –δηεζλνχο 

εκβέιεηαο - αλαπηπμηαθνχ έξγνπ “NEOM” (πξφθεηηαη γηα κεγάιε βηνκεραληθή – επηρεηξεκαηηθή 

δψλε ζηνλ Κφιπν ηεο Άθακπα θαη πιεζίνλ ηεο Γηψξπγαο νπέδ).  

 

Η θπβέξλεζε κεηώλεη ειαθξά ηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ έσο ηνλ Ινύλην 

ηηο 10 Απξηιίνπ, ε αξκφδηα ηερληθή επηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζην 

πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο ηηκνιφγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά απνθάζηζε λα κεηψζεη ειαθξψο ηηο εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ 

θαπζίκσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, έσο ην ηέινο ηνπ πξνζερνχο Ηνπλίνπ. Πάλησο, ε επηηξνπή δελ 

πξνρψξεζε ζε δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, παξά ηελ πξφζθαηε έληνλα 

πησηηθή πνξεία ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, αηηηνινγψληαο ηελ σο άλσ απφθαζή ηεο κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ην θαηλφκελν ηεο πηψζεο ησλ δηεζλψλ πεηξειατθψλ ηηκψλ είλαη πξνζσξηλφ. Έηζη, 

ε ηηκή ηεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ αλέξρεηαη πιένλ ζηηο EGP8,50 αλά ιίηξν (απφ EGP8,75 αλά 

ιίηξν), ε ηηκή ηεο βελδίλεο 92 νθηαλίσλ ζηηο EGP7,50 αλά ιίηξν (απφ EGP7,75 αλά ιίηξν) θαη ε 

ηηκή ηεο βελδίλεο 80 νθηαλίσλ ζηηο EGP6,25 αλά ιίηξν (απφ EGP6,50 αλά ιίηξν), ελψ ε ηηκή 

ηνπ καδνχη γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαζνξίζηεθε ζε EGP3.900 αλά ηφλν (απφ 4.250 αλά ηφλν). 

Οη εγρψξηεο ηηκέο δηάζεζεο φισλ ησλ ππνινίπσλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ δηαηεξήζεθαλ 

ζηαζεξέο. χκθσλα κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηηξνπήο, «ε απφθαζε γηα κείσζε ησλ εγρψξησλ 

ηηκψλ δηάζεζεο ησλ θαπζίκσλ ειήθζε κε βάζε ηηο άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο δηεζλνχο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ ζε ηνπηθφ, αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν».  

 

Γνθηκαζηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέαο ειηαθήο κνλάδαο ζην Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ  
ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) αλαθνίλσζε 

ηε δνθηκαζηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέαο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, παξαγσγηθήο ηζρχνο 26 MW, ζηελ πεξηνρή Kom Ombo ηνπ Αζνπάλ, ζηελ Άλσ 

Αίγππην, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP350 εθαη. ($22,3 εθαη. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). 

Θπκίδνπκε φηη ε NREA είρε ππνγξάςεη ην 2018 ζχκβαζε αμίαο €20 εθαη. κε ην κεγάιν 

ηζπαληθφ ελεξγεηαθφ φκηιν TSK, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο σο άλσ ειηαθήο κνλάδαο. εκεηψλεηαη 

φηη ην έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (AFD), 

κέζσ δαλείνπ κε επλντθνχο φξνπο πξνο ηελ Αίγππην, χςνπο €40 εθαη., ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί 

επίζεο άιια projects αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα.  
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ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Αίγππηνο κεηαμύ 18 ρσξώλ ππό ακεξηθαληθή έξεπλα anti-dumping 

χκθσλα κε αλαθνξέο δηεζλψλ εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ, ε Αίγππηνο ζπγθαηαιέγεηαη 

κεηαμχ 18 ζπλνιηθά ρσξψλ, νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζε έξεπλα ηεο ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο 

γηα εθαξκνγή πνιηηηθψλ dumping ηηκψλ ζε πξντφληα αινπκηλίνπ ηα νπνία εμάγνπλ πξνο ηηο 

ΖΠΑ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Reuters, ην 

ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ έρεη μεθηλήζεη ζρεηηθή έξεπλα anti-dumping γηα 18 ζπλνιηθά 

ρψξεο, θαζψο θαη παξάιιειε έξεπλα γηα αζέκηηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηηο εμαγσγέο 

πξντφλησλ αινπκηλίνπ απφ 4 κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ 

θαηνλνκάδνπλ ηελ Αίγππην, σζηφζν αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη απηή πεξηιακβάλεηαη ζε 

θαηάινγν 18 ρσξψλ πνπ θαηεγνξνχληαη γηα πηνζέηεζε πξαθηηθψλ dumping ζηηο εμαγσγέο 

θχιισλ αινπκηλίνπ, ζην πιαίζην επίζεκεο θαηαγγειίαο ηνπ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ ηεο 

ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο αινπκηλίνπ. 

 

Αηγππηην-βξαδηιηαλέο ζπκθσλίεο γηα εθαηέξσζελ εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, πνιχ πξφζθαηα ε ππεξεζία 

θαξαληίλαο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο νινθιήξσζε κε επηηπρία δηαπξαγκαηεχζεηο 

κε ηηο βξαδηιηαλέο Αξρέο, ψζηε λα κπνξεί πιένλ ε Αίγππηνο λα εμάγεη εζπεξηδνεηδή ζηελ ελ 

ιφγσ ρψξα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ζπλνκηιίεο ησλ δχν 

πιεπξψλ είραλ μεθηλήζεη ην επηέκβξην 2019. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζε εζπεξηδνεηδή θαηά ηνπο πξψηνπο 

11 κήλεο ηνπ 2019 αλήιζαλ ζε 5,1 εθαη. ηφλνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ππεξεζία θηεληαηξηθψλ ειέγρσλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο ελέθξηλε θαη δηαπίζηεπζε πξφζθαηα 42 Βξαδηιηαλνχο εμαγσγείο θξέαηνο βννεηδψλ 

θαη πνπιεξηθψλ, ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Αίγππην, έπεηηα 

απφ 4 κήλεο δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπηπιένλ, ε σο άλσ αηγππηηαθή ππεξεζία αλαλέσζε ηηο 

δηαπηζηεχζεηο 95 αθφκε εμαγσγέσλ ηέηνησλ πξντφλησλ, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ 

πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο ζε θξέαηα, έλεθα δηάρπησλ θφβσλ –ζε παγθφζκην επίπεδν- πεξί 

ελδερφκελσλ ειιείςεσλ ζηελ ηξνθνδνζία ησλ ρσξψλ κε βαζηθά ηξφθηκα. εκεηψλεηαη φηη ε 

Αίγππηνο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ απφ ηηο εηζαγσγέο θπξίσο βνείνπ θξέαηνο απφ ηε 

Βξαδηιία, θαηαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ παγθνζκίσο εηζαγσγέσλ 

βξαδηιηαλψλ θξεάησλ βννεηδψλ ην 2019. 

 

Δπηβνιή από ηελ Δ.Δ. δαζκώλ anti-dumping πεληαεηνύο δηάξθεηαο ζε αηγππηηαθά 

πξντόληα fiberglass 

ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ε Δ.Δ. επέβαιε δαζκνχο anti-dumping πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ηεο ηάμεσο 

ηνπ 20%, ζε πξντφληα πθαζκάησλ απφ ίλεο γπαιηνχ (“fiberglass”) ηα νπνία παξάγνληαη ζηελ 

Αίγππην θαη εμάγνληαη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. χκθσλα κε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ελ ιφγσ 

δαζκνί anti-dumping, πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 7/4, ήιζαλ σο απνηέιεζκα ζρεηηθήο έξεπλαο 

πνπ είρε μεθηλήζεη ε Δπξ. Δπηηξνπή ην Φεβξνπάξην 2019. Όπσο ζεκείσζαλ ζρεηηθά 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε Δ.Δ. επέβαιε ηαπηφρξνλα αθφκε πςειφηεξνπο δαζκνχο anti-

dumping, πνπ θζάλνπλ έσο θαη πιεζίνλ ηνπ 100% ζε αληίζηνηρα πξντφληα θηλεδηθήο 

πξνέιεπζεο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ε Δ.Δ. δηεμάγεη παξάιιεια δεχηεξε έξεπλα, πεξί 

αζέκηησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζρεηηθά κε επηδνηήζεηο, ηφζν ηνπ θηλεδηθνχ φζν θαη ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο, πξνο θαηαζθεπαζηέο-εμαγσγείο πξντφλησλ εληζρχζεσλ απφ ίλεο γπαιηνχ 

(“glass fiber reinforcements”), έρνληαο ήδε επηβάιεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ, πξνζσξηλφ 

δαζκφ χςνπο 8,7%, ν νπνίνο είλαη πηζαλφ λα θαηαζηεί πεληαεηνχο δηάξθεηαο απφ ηνλ πξνζερή 

Ηνχιην, νπφηε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή έξεπλα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ έξεπλεο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο ππξνδνηήζεθαλ απφ θαηαγγειίεο 

επξσπατθψλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ γπαιηνχ, φηη ν θηλεδηθφο φκηινο Jushi, ν νπνίνο 

απνιακβάλεη θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε νπέδ απφ ην έηνο 2012 θαη ηηο έρεη επεθηείλεη απφ ην έηνο 2016, κε 

ζηφρν λα επσθειεζεί ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ θαη λα εμάγεη ηα αηγππηηαθά 

πξντφληα ηνπ ζηελ Δπξψπε ζε ηηκέο πνιχ ρακειφηεξεο εθείλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, έρεη 
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πξνθαιέζεη «νπζηψδεηο δεκίεο» ζηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ θιάδν, εμαηηίαο ηνπ φηη 

επσθειείηαη θαη πξφζζεησλ εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο, ζπγθεθξηκέλα δηα ηεο απαιιαγήο ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΦΠΑ θαη 

δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ επξσπατθψλ 

Αξρψλ, νη έξεπλεο anti-dumping θαη αζέκηησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά θηλεδηθψλ νκίισλ 

πνπ παξάγνπλ ζηελ Αίγππην θαη εμάγνπλ ζηελ Δ.Δ., θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ -γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά- νη αζέκηηεο θηλεδηθέο 

πξαθηηθέο παξνρήο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο θηλεδηθήο επηθξάηεηαο. 

 

Άλνδνο ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ην Φεβξνπάξην 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(Automotive Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

εκθαλίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζεκαληηθά απμεκέλεο θαηά 

138% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζην επίπεδν ησλ 16.602 κνλάδσλ, έλαληη 6.980 κνλάδσλ 

ην Φεβξνπάξην 2019 θαη 8.747 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην 2020.  

Πάλησο, ε σο άλσ εμαηξεηηθή επίδνζε ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο νρεκάησλ ην Φεβξνπάξην 

εθηηκάηαη πσο αληηπξνζσπεχεη κία κηθξήο δηάξθεηαο αλάθακςε ηνπ θιάδνπ ζηηο αξρέο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ηάζε ε νπνία απνθιείεηαη λα ζπλερηζηεί, δεδνκέλσλ ησλ εμαηξεηηθά 

θαζνδηθψλ πηέζεσλ πνπ εθηηκάηαη πσο ζα αζθήζεη ζηελ αγνξά ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη 

πξνθιεζεί απφ ηε δηεζλή παλδεκία θνξσλντνχ. Όπσο αλέθεξαλ εγρψξηεο θιαδηθέο πεγέο, νη 

Αηγχπηηνη δηαλνκείο νρεκάησλ εθηηκνχλ φηη ήδε απφ ην Μάξηην 2020 νη εγρψξηεο πσιήζεηο 

απηνθηλήησλ έρνπλ θαηαγξάςεη θάζεηε πηψζε, εμαηηίαο θπξίσο ηεο πηνζέηεζεο ηνπ κέηξνπ 

αλαζηνιήο ηεο έθδνζεο λέσλ αδεηψλ νδήγεζεο απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο, σο κέζνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ. Δπηπιένλ, νη εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ 

νρεκάησλ ζεσξνχλ φηη «θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο ε αγνξά απηνθηλήησλ ζα θαηαξξεχζεη, 

δεδνκέλνπ φηη ήδε νη πσιήζεηο έρνπλ ζρεδφλ εθκεδεληζηεί, ελψ θαη ε επηζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ππνιεηηνπξγεί, ζην 40% ηεο δπλακηθφηεηάο ηεο». 

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Κνλδύιηα δεκνζίσλ επελδύζεσλ EGP5 δηζ. γηα αλάπηπμε βηνκεραληθώλ δσλώλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ 

αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21) πεξηιακβάλεη θνλδχιηα χςνπο 

EGP5 δηζ. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 13 λέσλ 

βηνκεραληθψλ δσλψλ ζε δηάθνξεο αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Assiut, 

Αιεμάλδξεηα, Λνχμνξ, Beheira, Gharbiya θαη Fayoum. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ 

επίζεο ηελ πξφβιεςε θξαηηθψλ θνλδπιίσλ χςνπο EGP6,4 δηζ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζερνχο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο πεξίπνπ 300.000 εγρψξηεο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  

 

Σν Τπ. Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εγθξίλεη θιηκαθσηό ζύζηεκα βαξδηώλ ζηε βηνκεραλία 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θαο Gamea, ε θπβέξλεζε έρεη 

δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο ζηηο εγρψξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα εθαξκφζνπλ θιηκαθσηφ 

ζχζηεκα θαζεκεξηλψλ βαξδηψλ, θαηαλέκνληαο ην ρξφλν εξγαζίαο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

ηξεηο βάξδηεο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ πηζηή 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ επηδεκία 

θνξσλντνχ.    

  

Δπεηξάπε εθηάθησο ε δηάζεζε πξντόλησλ από ειεύζεξεο δώλεο ζηελ εγρώξηα αγνξά 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & 

Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) θ. Abdel Wahab, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνζερνχο εμακήλνπ, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ειεπζέξσλ δσλψλ ζα δχλαληαη –

θαη’ εμαίξεζε- λα δηαζέηνπλ ην 50% ηεο παξαγσγήο ηνπο πξνο πψιεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά. 
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Δπηπιένλ, νη βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ειεπζέξσλ δσλψλ ζα 

κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ην 20% ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε πξψηεο χιεο θαη ελδηάκεζα πξντφληα 

ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ δίδεηαη πξφζζεηε πεξίνδνο έμη κελψλ ζε εηαηξείεο πνπ ζηεγάδνληαη 

ζε ειεχζεξεο δψλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξψζνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηε λνκνζεζία 

ππνρξεσηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνζεκαηηθά θαη λα ελεκεξψζνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηνπο 

ζπκβφιαηα. Δπίζεο, ηξίκελε πεξίνδνο ράξηηνο δίδεηαη φζνλ αθνξά ηηο αλαλεψζεηο εκπνξηθψλ 

αδεηψλ επηρεηξήζεσλ, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ππφ ηνλ φξν 

φηη απηέο πξνηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαλεψζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο. 

 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαβάιιεη ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

αληηζηαζκηζηηθώλ δαζκώλ ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθώλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο -γηα ηηο 11 Απξηιίνπ- κείσζεο 

ηνπ επηπέδνπ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηνπο 

νπνίνπο είρε επηβάιεη ηνλ Οθηψβξην 2019. 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 

εηζαγφκελα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 7207), 

ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Οη δαζκνί απηνί, φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο 7213 & 

7214, έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην επίπεδν ηνπ 25% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 

- 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα κεησζνχλ ζην 21% γηα ηελ πεξίνδν 

12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 17% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022. Όζνλ αθνξά ην 

δαζκνινγηθφ θσδηθφ 7207, νη ελ ιφγσ δαζκνί μεθίλεζαλ απφ ην επίπεδν ηνπ 16% επί ηεο αμίαο 

(CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα 

κεησζνχλ ζην 13% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 10% γηα ηελ πεξίνδν 

12/4/2021 - 11/4/2022. 

 

Η FRA ελέθξηλε ηελ πξνζθνξά εμαγνξάο ηεο Alexandria Portland Cement 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA), ελέθξηλε ηελ πξνζθνξά ηεο  

Alexandria Development Ltd. γηα απφθηεζε πξφζζεηνπ κεηνρηθνχ κεξηδίνπ, κε ηηκή EGP6 αλά 

κεηνρή, κε ζθνπφ ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Alexandria Portland 

Cement. Θπκίδνπκε φηη ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην, ν ειιεληθφο φκηινο ΣΗΣΑΝ είρε πξνβεί ζε 

επαλαγνξά ησλ κεηνςεθηθψλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρψλ πνπ είρε απνθηήζεη, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ην έηνο 2008, ε International Finance Corporation (IFC) –ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο- 

ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ ΣΗΣΑΝΑ ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηελ Αίγππην, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 

€81,8 εθαη. Μεηαμχ απηψλ, ν ΣΗΣΑΝ επαλαγφξαζε κεξίδην 17,28% πνπ θαηείρε ε IFC ζηνλ 

φκηιν Alexandria Development Ltd., ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαηέρεη κεξίδην 88,93% ζηε κία 

εθ ησλ δχν ζπγαηξηθψλ ηνπ ΣΗΣΑΝΑ ζηελ Αίγππην, Alexandria Portland Cement. Σν γεγνλφο 

απηφ είρε σζήζεη ηελ FRA λα δεηήζεη απφ ηνλ ΣΗΣΑΝΑ ηελ θαηάζεζε ππνρξεσηηθήο 

πξνζθνξάο εμαγνξάο ηεο Alexandria Portland Cement θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ απηήο. εκεηψλεηαη φηη ν φκηινο ΣΗΣΑΝ δξαζηεξηνπνηείηαη επί καθξφλ επελδπηηθά 

ζηελ Αίγππην κέζσ δχν βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ζηηο πεξηνρέο Beni Suef θαη Αιεμάλδξεηαο, 

απνηειψληαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγσγψλ ηζηκέληνπ ζηε ρψξα.  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η Αίγππηνο παξαιακβάλεη ηε δεύηεξε δόζε αηκνκεραλώλ από ηε General Electric   
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ν κεγάινο ακεξηθαληθφο φκηινο General Electric παξέδσζε, 

ζην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηε δεχηεξε δφζε –πνπ πεξηειάκβαλε 20 αηκνκεραλέο- ζην 

πιαίζην ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ Αίγππην γηα πξνκήζεηα 100 λέσλ αηκνκεραλψλ θαη αλαβάζκηζε 

81 αθφκε, ε νπνία είρε ππνγξαθεί ην 2017 θαη έρεη αμία $575 εθαη. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε 

πξνβιέπεη επίζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 
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πθηζηάκελσλ αηκνκεραλψλ. Όπσο έρεη αλαθέξεη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε General Electric 

αλακέλεηαη λα θαηαζθεπάζεη κφλε ηεο ηηο πξψηεο 50 αηκνκεραλέο θαη λα ηηο παξαδψζεη ζηελ 

Αίγππην ζε 5 ζπλνιηθά δφζεηο, ελψ νη ππφινηπεο 50 ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ληφπηεο εηαηξείεο. Δγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ πάλησο ζε πξφζθαηεο 

δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ, θ. El Wazir, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «ε General 

Electric ζα πξνκεζεχζεη ηελ Αίγππην κε 110 λέεο αηκνκεραλέο, ελψ ε αμία ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε $602,05 εθαη.». 

χκθσλα εμάιινπ κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία 

ζηδεξνδξφκσλ (ENR) εμεηάδεη ηελ αγνξά 50 πξφζζεησλ λέσλ αηκνκεραλψλ απφ ην γεξκαληθφ 

φκηιν Siemens, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάζεζε ζηνλ ίδην γεξκαληθφ φκηιν εξγαζηψλ επηζθεπήο 

50 άιισλ παιαηψλ αηκνκεραλψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο αξκφδηαο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ), «φια 

ηα ελ εμειίμεη ζηδεξνδξνκηθά έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ ζηηο γξακκέο 3 θαη 4 ηνπ 

κεηξφ Καΐξνπ, θαζψο θαη ησλ γξακκψλ κνλήο ηξνρηάο (“monorail”) πξνο ηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα, πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηά 

ηνπο». 

 

Κνηλνπξαμία ππό ηνλ όκηιν Elsewedy αλαιακβάλεη ην έξγν ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Abu 

Tartur – Qena 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ, θνηλνπξαμία ππφ ην κεγάιν αηγππηηαθφ 

φκηιν Elsewedy Electric, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηηαιηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ Saipem θαη 

Salce, αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαθαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ πνπ ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο Abu Tartur ζηε Νέα Κνηιάδα θαη Qena ζηελ Άλσ 

Αίγππην, αθνχ επηθξάηεζε ζε δηαγσληζκφ πνπ είρε πξνθεξχμεη ν θξαηηθφο φκηινο El Wady for 

Phosphate Industries & Fertilizers (WAPHCO). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

αλσηέξσ θνηλνπξαμία ζα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ ελ ιφγσ εκπνξεπκαηηθή γξακκή, ελψ ζα 

θαηαζθεπάζεη επίζεο επέθηαζε ηεο γξακκήο κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε γηα κεηαθνξά επηβαηψλ απφ 

ηε Hurghada, κέζσ Safaga. 

 

ε $1,6 δηζ. εθηηκώληαη νη δεκίεο ησλ αηγππηηαθώλ αεξνγξακκώλ από ηελ ΙΑΣΑ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε 

εθηίκεζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (ΗΑΣΑ), νη αηγππηηαθέο αεξνγξακκέο 

αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ θέηνο θαζίδεζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαηά $1,6 δηζ. θαη πηψζε ηεο 

επηβαηηθήο ηνπο θίλεζεο θαηά 9,5 εθαη. άηνκα, σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη 

ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ. Καηά ηελ ΗΑΣΑ, ε θάζεηε πηψζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο 

εμαηηίαο ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο, ελδέρεηαη λα ζηνηρίζεη κία 

κείσζε ηεο ηάμεσο ησλ $2,4 δηζ. ζην αηγππηηαθφ ΑΔΠ (πεξίπνπ 0,85% ηνπ ΑΔΠ) θαηά ην 

ηξέρνλ έηνο. Ζ ΗΑΣΑ επηζήκαλε επίζεο φηη ε πηψζε ηνπ αεξνκεηαθνξηθνχ έξγνπ ζέηεη ππφ 

απεηιή πάλσ απφ 205.000 ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο ζηελ Αίγππην, θαιψληαο 

ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε –φπσο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο Β. Αθξηθήο & Μ. Αλαηνιήο- λα ζηεξίμεη ρξεκαηνδνηηθά ηνλ εγρψξην θιάδν 

αεξνκεηαθνξψλ, θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζαθψο θηλείηαη, φπσο φια δείρλνπλ, ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο, δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο αλαθνίλσζεο εμάκελεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο πιεξσκψλ ησλ 

ηδησηηθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ έλαληη ρξεψλ ηνπο.  

χκθσλα εμάιινπ κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Απξηιίνπ, ν αξκφδηνο γηα ηελ πνιηηηθή 

αεξνπνξία Τπνπξγφο θ. Manar ππνζρέζεθε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ 

αεξνκεηαθνξψλ λα αζθήζεη πίεζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ψζηε λα επηβιεζεί εηδηθφ ηέινο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ μέλεο εηαηξείεο γηα 

ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ή άιιεο ππεξεζίεο, ή κηζζψλνπλ αεξνζθάθε απφ εηαηξείεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ ληφπησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε εγρψξηα αεξνζθάθε θαη ππεξεζίεο. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο ηάρζεθε εμάιινπ ππέξ ηεο απαιιαγήο ησλ εγρψξησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ απφ 

ηελ πιεξσκή ελνηθίσλ γηα ηα γξαθεία πνπ δηαηεξνχλ ζηα αεξνδξφκηα ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη 
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απφ δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπο ή απφ ινηπέο 

επηβαξχλζεηο πνπ ηνπο επηβάιινληαη απφ εγρψξηεο θξαηηθέο Αξρέο.    

 

Η θξίζε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνύ δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηα αηγππηηαθά 

ιηκάληα 

χκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

θαίλεηαη πσο μεζπά ζε δηεζλέο επίπεδν εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ, δελ θαίλεηαη, 

ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, λα έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θίλεζε ζηα θχξηα αηγππηηαθά 

ιηκάληα. χκθσλα κε πεγέο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, θαζψο θαη ησλ 

ιηκέλσλ Αιεμάλδξεηαο, Γακηέηηεο θαη Πνξη αΐλη, ηηο νπνίεο επηθαινχληαη ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε θίλεζε ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020 

παξέκεηλε ζε ζηαζεξά επίπεδα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απμήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο Γηψξπγαο νπέδ, θ. Zaki, ηα 

έζνδα ηνπ ιηκέλα Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη θαηέγξαςαλ άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 80,5% ζε εηήζηα 

βάζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020, ελψ επίζεο απμήζεηο εκθάληζαλ ηφζν ν αξηζκφο ησλ πινίσλ 

πνπ πξνζέδεζαλ ζην ιηκέλα (+31,8% ζε εηήζηα βάζε) φζν θαη ν αξηζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ απηνχ (+36,4% επίζεο ζε εηήζηα βάζε). χκθσλα επίζεο κε επίζεκα 

ζηνηρεία, ν αξηζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ εμαγσγηθνχ πξννξηζκνχ πνπ θνξηψζεθαλ απφ ην 

ιηκάλη ηνπ Αλαηνιηθνχ Πνξη αΐλη ζεκείσζαλ αχμεζε ην Μάξηην 2020 θαηά 78,7% έλαληη ηνπ 

Μαξηίνπ 2019, ελψ ηα εηζαγφκελα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 7% ζε 

εηήζηα βάζε. Δπηπιένλ, ε θίλεζε ηνπ ιηκέλα Αιεμάλδξεηαο, απφ ηνλ νπνίν πεξλά ην 70% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ αηγππηηαθψλ ιηκέλσλ, 

δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ην Μάξηην ζε ζχγθξηζε κε ηα πεξζηλά επίπεδα, ελψ επίζεο ζηαζεξά 

αλαθέξνληαη ηα επίπεδα ηεο θίλεζεο ηνπ ιηκέλα Γακηέηηεο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη 

αζθαιψο είλαη θαηά πφζνλ ε αλσηέξσ «αλζεθηηθφηεηα» ησλ θχξησλ αηγππηηαθψλ ιηκαληψλ ζηελ 

θξίζε πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί, εθ’ φζνλ ε εμέιημε απηήο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνξεία 

ηεο παλδεκίαο, δελ είλαη –ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ- μεθάζαξε.    

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Έζνδα ύςνπο $13,03 δηζ. από ηνλ ηνπξηζκό ην 2019 ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα 

έζνδα ηεο ρψξαο απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ αλήιζαλ ην 2019 ζην ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν 

ησλ $13,03 δηζ., απμεκέλα θαηά 12,3% έλαληη ηνπ 2018 (εηζπξάμεηο $11,6 δηζ.) θαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξα απφ ην πξνεγνχκελν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν ησλ $12,5 δηζ. ην έηνο 2010. Καηά ηα 

ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην 2019 επηζθέθζεθαλ ηελ Αίγππην 13,1 εθαη. ηνπξίζηεο 

(έλαληη 11,3 εθαη. ην 2018, 8,3 εθαη. ην 2017 θαη 14,7 εθαη. ην 2010, αληίζηνηρα), κε ζαθψο 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο δηακνλήο θαη δαπαλψλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν εγρψξηνο ηνπξηζηηθφο θιάδνο αλέκελε έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ $15-$16 δηζ. 

θέηνο, σζηφζν ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ έρεη αιιάμεη άξδελ ηηο 

πξννπηηθέο κεγέζπλζεο ηνπ ηδίξνπ ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, φπσο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θιάδσλ φισλ ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο εθηηκάηαη πιένλ φηη ζα αλέιζνπλ ζε $11 δηζ., κε επίπεδν ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ 

πξψηνπ εμακήλνπ (Ηνπι.-Γεθ. 2019) ζηα $7,2 δηζ. Όπσο αλαθέξνπλ πάλησο ζπληεξεηηθέο 

εγρψξηεο θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, ε πεξίνδνο «αλάξξσζεο» ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ ππνινγίδεηαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζε πεξίπνπ έλα ρξφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

παηαρζεί ε δηεζλήο παλδεκία. 

Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

αηγππηηαθήο Οκνζπνλδίαο Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ (ΔΣΣΑ) θ. El-Shaer, ην χςνο ησλ νθεηιψλ 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ηηο αηγππηηαθέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο 

εθηηκάηαη ζε πιεζίνλ ηνπ $1 δηζ. απφ ηελ αξρή ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ θ. El Anani επηζήκαλε ζε 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ φηη ην εθηηκψκελν χςνο απσιεηψλ εζφδσλ γηα ηνλ 

αηγππηηαθφ ηνπξηζηηθφ θιάδν απφ ηηο αλαζηνιέο πηήζεσλ θαη ην ζπλερηδφκελν θιείζηκν 



17 

 

αεξνδξνκίσλ αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ηνπ $1 δηζ. ζε κεληαία βάζε. χκθσλα κε ηνλ εγρψξην 

νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ ΤΠΔΞ έρεη αλαιάβεη λα ζπλδξάκεη ηηο αηγππηηαθέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ μέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ πξνο απηέο. 

 

Σν Τπ. Σνπξηζκνύ & Αξραηνηήησλ πινπνηεί πξόγξακκα «εηθνληθώλ» ηνπξηζηηθώλ 

μελαγήζεσλ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ζε επηηπρεκέλε εθθίλεζε 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζεηξά 

«εηθνληθψλ» ηνπξηζηηθψλ μελαγήζεσλ (“virtual guided tours”) ζε ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα ηεο 

Αηγχπηνπ, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θαη 

αξραηνινγηθνχο θνξείο. Οη ελ ιφγσ μελαγήζεηο ιακβάλνπλ ρψξα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ησλ 

ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζε κία πξνζπάζεηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο 

Αηγχπηνπ θαη δηαηήξεζεο ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρψξα ζε πςειφ 

επίπεδν, ψζηε απηή λα επσθειεζεί ακέζσο κεηά ηε ιήμε  ηεο δηεζλνχο θξίζεο πνπ έρεη 

πξνθαιέζεη ε παλδεκία θνξσλντνχ. 

 

Σν Τπ. Σνπξηζκνύ & Αξραηνηήησλ επηηξέπεη κεξηθή ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ φηη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ & 

Αξραηνηήησλ έρεη επηηξέςεη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εθηφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο (Νφηην ηλά, Δξπζξά Θάιαζζα, Λνχμνξ, 

Αζνπάλ) λα ππνδέρνληαη ηνπξίζηεο, δηαζέηνληαο έσο 25% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο θαη 

απαζρνιψληαο έσο 50% ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Θπκίδνπκε φηη ζην ηέινο Μαξηίνπ νη ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο ζηηο πεξηθέξεηεο Ννηίνπ ηλά θαη Δξπζξάο Θάιαζζαο εθθελψζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

απνιχκαλζή ηνπο θαη ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ζε πξνιεπηηθή θαξαληίλα, ελψ 

νξηζκέλεο κνλάδεο (φπσο ζηελ πεξηνρή Marsa Alam) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θέληξα ππνδνρήο 

θαη θαξαληίλαο επαλαπαηξηδφκελσλ Αηγππηίσλ. 

 

ΟΤΓΑΝ 

Πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ, ζεκαληηθέο ειιείςεηο 

ζηελ αγνξά ηνπ νπδάλ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο 

ην δνιιάξην ζηελ αλεπίζεκε, παξάιιειε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ρεηξνηέξεπζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, θζάλνληαο κάιηζηα ζηα κέζα ηνπ κελφο ηα ηζηνξηθά 

ρακειά επίπεδα ησλ 145-147 ιηξψλ αλά δνιιάξην, έλαληη επηπέδνπ 130 ιηξψλ αλά δνιιάξην ην 

Μάξηην θαη πάλσ απφ 2,5 θνξέο παξαπάλσ απφ ηελ επίζεκε ηζνηηκία, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. Ζ ζπλερηδφκελε αλαηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ έλαληη ηεο 

ζνπδαληθήο ιίξαο νθείιεηαη ζηελ εληνλφηαηε δήηεζε μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο πξνο θάιπςε ησλ 

εηζαγσγηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, παξά ηα δηάθνξα πεξηνξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ δήηεζεο κέηξα 

πνπ ιακβάλεη ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε.  

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζεκαίλεη ηηο εληνλφηαηεο ειιείςεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ζε 

δηαζεζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θπξίσο αιεπξηνχ θαη ςσκηνχ, θαπζίκσλ, θαζψο θαη άιισλ 

βαζηθψλ αγαζψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» 

αγνξάο ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ. Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε έρεη ζαθψο επηδεηλσζεί απφ ηελ 

εκθάληζε ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζην νπδάλ θαη ηα δηάθνξα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ζεκεηψλνληαη εμαηξεηηθά κεγάιεο απμήζεηο ηηκψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ 

φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ηνπ νπδάλ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, «ε 

ρψξα ρξεηάδεηαη επείγνπζα νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο $120 εθαη. πξνο αληηκεηψπηζε ηεο 

εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ».   

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Απξηιίνπ, ην Παγθφζκην Πξφγξακκα ίηηζεο 

ησλ ΖΔ (World Food Programme) πξφθεηηαη λα πξνκεζεχζεη ην νπδάλ κε 200.000 ηφλνπο 

ζηηαξηνχ, απνδερφκελν λα πιεξσζεί απφ ην ζνπδαληθφ θξάηνο ζε εγρψξην λφκηζκα. χκθσλα 

κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ζνπδαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία κε ην 

WFP πξφθεηηαη λα εμνηθνλνκήζεη πάλσ απφ $50 εθαη. ζην ζνπδαληθφ θξάηνο, ελψ ην 
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Πξφγξακκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ ζε ζνπδαληθέο ιίξεο, γηα λα παξάζρεη 

εληζρχζεηο ζε νηθνλνκηθά αζζελείο θνηλσληθέο νκάδεο ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αγνξάζνπλ βαζηθά αγαζά.  

 
  
 


