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Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε Αηγχπηνπ (16-31/7/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Ρπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην 3,8% ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή Πξνεδξία, ν 

ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) αλήιζε ζε 

3,8% ν νπνίνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε 

ε παλδεκία, αιιά θαη ζπγθξηλφκελνο κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο άιισλ αλαδπφκελσλ, φπσο 

θαη αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, νη ηξέρνπζεο επηδφζεηο 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο άιισλ αλαδπφκελσλ 

νηθνλνκηψλ, παξά ηηο ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ επί ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θπβέξλεζε απνδίδεη ην ζπγθξηηηθά ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είρε πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε 

πξνηνχ μεζπάζεη ε παλδεκία.  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε πξφζθαηα ζηα κέζα Ηνπιίνπ ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ 

& Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed, ν αλαπηπμηαθφο ξπζκφο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 (Ηνπι.-Γεθ. 20129) αλήιζε ζε 5,6%, ελψ ε αλεξγία είρε πέζεη ζην 

8% θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 (Οθη.-Γεθ. 2019), ν κέζνο πιεζσξηζκφο θαηά 

ην ελλεάκελν Ηνπλ. 2019 - Μαξ. 2020 είρε αλέιζεη ζε 5% θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

θπκαίλνληαλ ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα. Ζ Τπνπξγφο αλέθεξε αθφκε φηη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα 

ηεο Αηγχπηνπ –κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ- κεηψζεθε θαηά 24% ζην 

δηάζηεκα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ελψ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 19%, 

ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα απμήζεθαλ επίζεο θαηά 13% ζην εμάκελν Ηνπλ.-Γεθ. 2019 θαη ην 

επίπεδν ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθε ζε 5,5% θαηά ηελ 

ίδηα πεξίνδν.  

 

ε 6,5% ηνπ ΑΔΠ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 11κελν ηνπ έηνπο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Αηγχπηνπ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπι. 2019 – Ματ. 2020 (ελδεθάκελν 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20) αλήιζε ζε EGP389,1 δηζ. αληηζηνηρψληαο ζε 6,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 

ειιείκκαηνο EGP327,67 δηζ. –πνζνζηνχ 6,2% ηνπ ΑΔΠ- θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. Σν πξσηνγελέο πιεφλαζκα θαηά ην ελδεθάκελν ηνπ έηνπο 2019/20 

αληηζηνηρνχζε ζε 0,9% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 1,1% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2018/19.  

χκθσλα κε πνιχ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2019/20 έθιεηζε κε πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 1,8% ηνπ ΑΔΠ θαη ζπλνιηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα χςνπο 7,8% ηνπ ΑΔΠ. εκεηψλεηαη φηη νη αξρηθνί θπβεξλεηηθνί ζηφρνη 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 πξνέβιεπαλ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ηνπ 7,2% ηνπ 

ΑΔΠ θαη πξσηνγελέο πιεφλαζκα χςνπο 2% ηνπ ΑΔΠ. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε 

αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, θζάλνληαο ην 86,1% ηνπ ΑΔΠ, 

έλαληη 90,4% ηνπ ΑΔΠ ην έηνο 2018/19.  

 

ε 5,7% αλήιζε ν πιεζσξηζκφο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ν εηήζηνο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019/20 ππήξμε ν ρακειφηεξνο ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαηεηξαεηίαο θαη αλήιζε ζε 5,7%. Σν ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ απνδίδεη ηελ 

αμηφινγε πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε γεληθεπκέλε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

χκθσλα κε ηα θπβεξλεηηθά ζηνηρεία, νη αληίζηνηρνη εηήζηνη ξπζκνί πιεζσξηζκνχ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε είραλ αλέιζεη ζε 13,9% ην 2018/19, ζε 20,9% ην 2017/18, ζε 

23,5% ην 2016/17, ζε 10,5% ην 2015/16 θαη ζε 10,9% ην 2006/07. 

 

Έιιεηκκα $5,11 δηζ. ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2019/20  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην πξψην 
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ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 (Ηνπι. 2019-Μάξ. 2020) ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο 

Αηγχπηνπ εκθάληζε έιιεηκκα χςνπο $5,11 δηζ., έλαληη πιενλάζκαηνο $410,9 εθαη. πνπ απηφ είρε 

εκθαλίζεη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ειιείκκαηνο $351,2 εθαη. 

θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2018/19. Ζ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην αηγππηηαθφ 

ηζνδχγην πιεξσκψλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απνεπέλδπζε απφ ηνπνζεηήζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ ζε αηγππηηαθά ρξεφγξαθα ζηελ νπνία πξνέβεζαλ νη μέλνη επελδπηέο θαη ε νπνία 

ζεκαηνδφηεζε κία πξφζθαηξε ηάζε θπγήο μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηε ρψξα ζην μεθίλεκα ηεο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην ην Μάξηην 2020, ζην πιαίζην αλάινγεο δηεζλνχο ηάζεο πνπ 

αθνξνχζε γεληθφηεξα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο.  

Σα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απνθάιπςαλ εμάιινπ ηελ αμηφινγε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν κεηψζεθε θαηά 25,2% ζε εηήζηα 

βάζε, αλεξρφκελν ζε $7,34 δηζ., έλαληη $9,81 δηζ. θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018/19. Δπίζεο, κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 5,7% ζηα $28,06 

δηζ., βαζηθά σο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 3,2% ζηα $49,01 δηζ. 

Σαπηφρξνλα, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ νξηαθά θαηά 0,2% ζηα $20,95 δηζ. Οη κε πεηξειατθέο 

εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά ην ελλεάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά 9,9% ζηα $13,63 

δηζ., ελψ κεηψζεθαλ ηφζν νη πεηξειατθέο (θαηά 8% ζηα $8,1 δηζ.) φζν θαη νη κε πεηξειατθέο 

εηζαγσγέο (θαηά 2,2% ζηα $40,91 δηζ.). Δπίζεο, θαηά ην ελλεάκελν ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο θαηαγξάθεθε κείσζε ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ θαηά 13,9%, ζηα $7,33 δηζ.   

Πεξαηηέξσ, θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2019/20 απμήζεθαλ εληππσζηαθά ηα 

εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θαηά 18,3% ζηα $21,54 δηζ., αιιά θαη –ειαθξφηαηα- 

ηφζν ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαηά 1,7% ζηα $9,55 δηζ., φζν θαη ηα έζνδα απφ ηε Γηψξπγα 

νπέδ, θαηά 4,4% ζηα $4,46 δηζ. ην πξψην ελλεάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

παξαηεξήζεθε επίζεο κείσζε ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά 

9,1% ζηα $5,93 δηζ. Δπαλήιζε εμάιινπ, φπσο πεξηγξάςακε θαη αλσηέξσ, ε ηάζε θαζαξψλ 

εθξνψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, κε χςνο εθξνψλ ζηα $7,94 δηζ., έλαληη θαζαξψλ εηζξνψλ 

ηεο ηάμεσο ηνπ $1,05 δηζ. θαηά ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ έηνπο 2018/19. ην πξψην 

ελλεάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 κεηψζεθε εμάιινπ ν θαζαξφο δαλεηζκφο θαηά 70% 

ζηα $1,48 δηζ., θπξίσο εμαηηίαο ηεο δξαζηηθήο πηψζεο ησλ θαζαξψλ ξνψλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ηηο κελ πξψηεο απφ επίπεδν 

θαζαξψλ εηζξνψλ χςνπο $1,87 δηζ. ην ελλεάκελν 2018/19 ζε θαζαξέο εθξνέο ηεο ηάμεσο ησλ 

$562,8 εθαη. ην ελλεάκελν 2019/20, γηα ηηο δε δεχηεξεο απφ επίπεδν θαζαξψλ εηζξνψλ $481,4 

εθαη. ην ελλεάκελν 2018/19 ζε θαζαξέο εθξνέο ηεο ηάμεσο ησλ $490 εθαη. ην ελλεάκελν 

2019/20.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

χγρπζε σο πξνο έλαξμε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο απφ Αηζηνπία-ζπλέρεηα 

δηαβνπιεχζεσλ 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, θαηφπηλ ηεο λέαο απνηπρίαο ησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Αηγχπηνπ-

Αηζηνπίαο-νπδάλ γηα ην δήηεκα ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, απηή ηε θνξά ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή δηεζλψλ παξαηεξεηψλ, πξνθιήζεθε πξνο 

ζηηγκή ζχγρπζε απφ αληηθαηηθέο δειψζεηο ηεο αηζηνπηθήο πιεπξάο, νη νπνίεο παξέπεκπαλ ζε 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο απφ ηελ Αηζηνπία. 

Οη σο άλσ αληηθαηηθέο δειψζεηο απφ πιεπξάο Αηζηνπίαο εληζρχζεθαλ θαη απφ ζνπδαληθέο 

εθηηκήζεηο πνπ αλέθεξαλ φηη παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ πδάηηλσλ ξνψλ ηνπ Νείινπ 

πνπ έξρνληαη ζην νπδάλ απφ ηελ Αηζηνπία, ζπλάγνληαο φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε πιήξσζε 

ηνπ θξάγκαηνο έρεη μεθηλήζεη. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε δήηεζε επεηγφλησο ηελ παξνρή 

ζρεηηθψλ δηεπθξηλίζεσλ απφ πιεπξάο Αηζηνπίαο, ελψ ν Αηζίνπαο Τπνπξγφο πνπ είλαη αξκφδηνο 

γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, θ. Bekele, έζπεπζε λα δηεπθξηλίζεη –αλεπίζεκα- φηη ην 

παξαηεξεζέλ ειαθξψο απμεκέλν επίπεδν πδάησλ ζην θξάγκα, πνπ πξνθχπηεη απφ νξηζκέλεο 

δεκνζηνπνηεζείζεο δνξπθνξηθέο εηθφλεο, νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δηαλχνπκε ηελ 

πεξίνδν ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο. Πάλησο, φπσο επηζήκαλε ν 

αηγππηηαθφο Σχπνο, θαίηνη ν θ. Bekele απέδσζε ηε θεκνινγία πεξί κνλνκεξνχο έλαξμεο 

πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο ζε παξεμήγεζε, μεθαζάξηζε ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο φηη «νη 
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ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο επί ησλ ηερληθψλ θαη λνκηθψλ πηπρψλ πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάγκαηνο ζα ζπλερηζηνχλ, σζηφζν ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο απηνχ δελ ζα πξέπεη 

λα απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ», θαζψο θαη φηη «ε Αληίο Ακπέκπα ζα 

αληηηαρζεί ζε λνκηθά δεζκεπηηθέο δηεπζεηήζεηο νη νπνίεο ζα ζέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ επαξθή 

θαη δίθαηε πξφζβαζε ηεο Αηζηνπίαο ζηα λεξά ηνπ Νείινπ».       

ηηο 21/7, ε Αθξηθαληθή Έλσζε ζπγθάιεζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθηπαθή «κηθξή» ζχλνδν 

θνξπθήο γηα ην δήηεκα ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη ηελ 

ππέξβαζε ηνπ αδηεμφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηε γεθχξσζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ. Καηά ηελ ελ ιφγσ ζχλνδν θνξπθήο, νη εγέηεο ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ ζπκθψλεζαλ λα επαλεθθηλήζνπλ νη ηξηκεξείο ζπλνκηιίεο γηα ην θξάγκα, κε ζθνπφ ηε 

ζχλαςε λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο. Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο 

Πξφεδξνο θ. Al Sisi ηφληζε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ηελ «εηιηθξηλή βνχιεζε ηεο ρψξαο ηνπ 

πξνο επίηεπμε ηξηκεξνχο ζπλαίλεζεο επί ησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο», ψζηε λα θζάζνπλ νη ηξεηο 

πιεπξέο ζε δίθαηε θαη ηζνξξνπεκέλε ζπκθσλία γηα ην θξάγκα.  

Ο Σχπνο αλέθεξε επηπξφζζεηα φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Αηζίνπα Π/Θ θ. 

Ahmed, «νη ηξεηο πιεπξέο θαηά ηε ζχλνδν πέηπραλ λα θαηαλνήζνπλ ε κία ηηο απφςεηο ηεο 

άιιεο, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε κηαο 

ηθαλνπνηεηηθήο ζπκθσλίαο». Σν αλαθνηλσζέλ ηνπ Αηζίνπα Π/Θ πξνζέζεζε φηη «ε Αίγππηνο θαη 

ην νπδάλ ζπκθψλεζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Αηζηνπία 

αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο», ραξαθηεξίδνληαο απηέο σο «ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα θαηαιήμεη ζε πεξηεθηηθή ζπκθσλία». Αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ 

επίζεο φηη ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε επηζήκαλε –πεξηέξγσο- πσο «ν ζηφρνο ηνπ πξψηνπ έηνπο 

πιήξσζεο ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ θξάγκαηνο έρεη ήδε επηηεπρζεί, ιφγσ ησλ πξφζθαησλ 

ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ ζηε ρψξα, δηάξθεηαο δχν εβδνκάδσλ». ε κεηαγελέζηεξε δε –ζην 

ηέινο Ηνπιίνπ- δήισζή ηνπ, ν Αηζίνπαο Π/Θ εκθαληδφκελνο θαζεζπραζηηθφο πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη νπδάλ, επηζήκαλε φηη ε «πξψηκε θάζε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο 

δελ πξφθεηηαη λα πιήμεη ηηο θαηάληε ρψξεο», πξνζζέηνληαο φηη «ε Αηζηνπία έρεη ήδε 

νινθιεξψζεη ηελ πξψηε θάζε ηεο πιήξσζεο, ρσξίο λα ελνριήζεη ή βιάςεη νηνλδήπνηε». 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα πιήξσζεο ηνπ κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο 

αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε κεηαμχ 5 θαη 7 εηψλ, ην δε αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα απηήο απνηειεί 

εθ ησλ θχξησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη πεξαηηέξσ φηη, ζχκθσλα κε αηγππηηαθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, «πέξαλ ηεο 

επίηεπμεο ζπκθσλίαο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθφ θξάγκα, πξνζδνθάηαη θαη ε ζπλέρηζε ησλ 

ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ, ψζηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν λα επηηεπρζεί ζπλνιηθή ζπκθσλία ζρεηηθά 

κε ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ ρσξψλ κε ζηφρν ηε βέιηηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ Νείινπ». ε νκηιία ηνπ ζηηο 23/7, θαηά ηελ εζληθή επέηεην ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1952, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi ππνγξάκκηζε φηη «ελψ ε Αίγππηνο 

απνθεχγεη κε ελεξγφ ηξφπν ηηο ζπγθξνχζεηο, είλαη ηθαλή, εθ’ φζνλ ην απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο, 

λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ηζηνξηθψλ ηεο δηθαησκάησλ θαη 

θεθηεκέλσλ». εκεηψλεηαη πάλησο φηη, ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε γηα επαλέλαξμε ησλ 

ηξηκεξψλ ζπλνκηιηψλ γηα ην θξάγκα θαη ηα πην πάλσ πεξηγξαθέληα αηζηφδνμα κελχκαηα, ην 

αηζηνπηθφ ΤΠΔΞ πξνέβε ζε δηεπθξίληζε, αλαθνηλψλνληαο πσο «ε Αηζηνπία δελ επηδεηεί κία 

δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ, αιιά κάιινλ κία θαζνδεγεηηθή 

ζπκθσλία, ε νπνία ζα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εθ’ φζνλ απαηηείηαη», πξνκελχνληαο έηζη ηελ 

κε επλντθή εμέιημε ησλ επαλεθθηλεζεηζψλ ζπλνκηιηψλ.        

 

Υξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΣΔπ θαη ηεο African Export-Import Bank πξνο ηελ Αίγππην  
ηηο 19/7 ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat αλαθνίλσζε φηη ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €1,9 δηζ. πξνο ηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πξνο 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. 
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Πην αλαιπηηθά, ηα δαλεηαθά θνλδχιηα πξνο ηελ Αίγππην πνπ ελέθξηλε ε ΔΣΔπ πεξηιακβάλνπλ 

θαη’ αξράο θεθάιαηα χςνπο €1,1 δηζ. πξνο ηελ Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) γηα ηελ 

πινπνίεζε ηξηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (ζεκ.: ε ΝΑΣ αζρνιείηαη κεηαμχ άιισλ κε ηα έξγα 

επέθηαζεο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ), φπσο επίζεο θεθάιαηα χςνπο €800 εθαη. πξνο ηε κεγαιχηεξε 

ηξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ –θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο- National Bank of Egypt (NBE) κε ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε ηελ θα Al Mashat, 

νη εγθξηζείζεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην ήξζαλ σο απνηέιεζκα ηεο επίζθεςεο 

θιηκαθίνπ ηεο ΔΣΔπ ζηε ρψξα ηνλ παξειζφληα Φεβξνπάξην, κε επηθεθαιήο ηελ -αξκφδηα γηα 

ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λφηηαο γεηηνλίαο ηεο Δ.Δ.- δηεπζχληξηα ηεο ΔΣΔπ, θα Palanza. Οη 

σο άλσ ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Αίγππην εληάζζνληαη ζην ζπλνιηθφ παθέην δηεζλψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔΣΔπ πξνο ζεηξά ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, 

χςνπο €16,6 δηζ., ηφζν πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, φζν θαη 

πξνο ζηήξημε επηιεγκέλσλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο (πγείαο, κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο, αληηκεηψπηζεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αλαβάζκηζεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ).  

Ζ θα Al Mashat αλέθεξε επίζεο φηη ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηνλ 

αηγππηηαθφ θιάδν ππνδνκψλ κεηαθνξψλ ππνινγίδεηαη ζε $5 δηζ. θαη πεξηιακβάλεη 30 ζπλνιηθά 

projects, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ηφζν απφ ηελ ΔΣΔπ, φζν θαη απφ άιινπο δηεζλείο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο (Παγθφζκηα Σξάπεδα, Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & 

Αλάπηπμεο – EBRD), αιιά θαη κέζσ δηκεξψλ δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο, απφ ρψξεο φπσο ε 

Ηαπσλία, ε Κίλα, ε Ν. Κνξέα θαη ε Γαιιία. χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ, θ. El Wazir, κέξνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔΣΔπ 

πξνο ηνλ θιάδν κεηαθνξψλ απνηειεί δάλεην χςνπο €240 εθαη. γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

αλαθαίληζεο / αλαβάζκηζεο ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ κεηξφ Καΐξνπ –ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ €500 εθαη.- ελψ ε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence 

Française de Développement – AFD) αλακέλεηαη -θαηά πάζα πηζαλφηεηα- λα 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη ηα ελ ιφγσ έξγα. Άιια έξγα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα θεθάιαηα χςνπο €1,1 δηζ. ηεο ΔΣΔπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηξακ ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Abu Qir-Αιεμάλδξεηαο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΣΔπ πξνο ηνλ θιάδν ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο επηζήκαλε πσο απηέο ζηνρεχνπλ 

ζηελ παξνρή ηθαλψλ επηπέδσλ ξεπζηφηεηαο πξνο ζηήξημε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη, εκκέζσο, ηεο απαζρφιεζεο. 

χκθσλα κε ηελ θα Al Mashat, ε ΔΣΔπ έρεη ρνξεγήζεη ζηελ Αίγππην ζπλνιηθά θεθάιαηα 

πιεζίνλ ησλ €9,7 δηζ. απφ ην έηνο 1979, ελψ ε αμία ηνπ ηξέρνληνο ραξηνθπιαθίνπ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο ηελ Αίγππην αλέξρεηαη ζε €2,3 δηζ.   

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ηεο δειηίν, ζηηο 15/7 ε –εδξεχνπζα ζην Κάηξν- 

πνιπκεξήο αθξηθαληθή ηξάπεδα African Export-Import Bank (Afreximbank) αλαθνίλσζε φηη 

έρεη δηνρεηεχζεη ζηελ Αίγππην –θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κέζσ ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE)- ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο $3,55 δηζ. 

απφ ηελ επνρή ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο παλδεκίαο ηνλ παξειζφληα Μάξηην, ζην πιαίζην ηεο 

εηδηθήο πηζησηηθήο γξακκήο πνπ δηαζέηεη, κε ηελ επσλπκία “Pandemic Trade Impact Mitigation 

Facility” (PATIMFA). Ζ Afreximbank αλαθνίλσζε εμάιινπ φηη έρεη δηαζέζεη ρξεκαηνδνηήζεηο 

$300 εθαη. πξνο ηε κεγαιχηεξε αηγππηηαθή ηξάπεδα, National Bank of Egypt (NBE), κε ζθνπφ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κε άιιεο αθξηθαληθέο 

ρψξεο, φπσο επίζεο θαη επηρνξήγεζε χςνπο $250.000 κε αληηθείκελν ηε ζηήξημε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ θιάδνπ ηεο Αηγχπηνπ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.  

Θπκίδνπκε φηη θαηά ην πξνεγνχκελν δίκελν ηξέρνληνο έηνπο, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) ελέθξηλε δηαδνρηθά δχν αηηήκαηα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, θαη’ αξράο γηα ιήςε 

επείγνπζαο ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο χςνπο $2,772 δηζ. κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ “rapid financing 

instrument” (RFI) θαη ελ ζπλερεία γηα ιήςε ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κέζσ “stand-by 

arrangement” δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο $5,2 δηζ. Δπηπιένλ, φπσο έρνπλ 

αλαθέξεη θξαηηθέο πεγέο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο θαη κε άιινπο 
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δηεζλείο πηζησηέο, ηφζν ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο φζν θαη ρψξεο, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ $4 δηζ.  

Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζηελ παξνχζα 

θάζε ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα κε ζθνπφ ηε ιήςε απφ απηήλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ χςνπο $200 εθαη. πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, θαζψο 

θαη επηβξάδπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Καΐξνπ. 

 

Ο GAFI εγθξίλεη λέα επελδπηηθά projects ηεο ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ CBC Egypt 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ελέθξηλε ηελ 

πινπνίεζε 30 λέσλ επελδπηηθψλ projects ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ 

νκίινπ industrial real estate developers, Construction Products Holding Company (CBC) Egypt 

for Industrial Development, ζην πιαίζην ηεο επέθηαζεο ηεο ηδησηηθήο επελδπηηθήο ηνπ δψλεο 

ζηελ πεξηνρή 6
th

 of October City, ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Όπσο ζεκείσζε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη δηαζέζηκεο βηνκεραληθέο γαίεο ζηελ ελ ιφγσ επελδπηηθή δψλε 

θαιχπηνπλ έθηαζε πεξίπνπ 1 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ. Ζ δψλε εθηείλεηαη ζπλνιηθά ζε 357 feddans 

(1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα) θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 80 επελδπηηθά projects, ζπλνιηθνχ 

επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ EGP2,8 δηζ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ επίζεο 

φηη ν επηθεθαιήο ηνπ GAFI, θ. Abdel Wahab, παξφηξπλε ηνλ φκηιν CPC λα επηζπεχζεη ηελ 

έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ηα projects ησλ νπνίσλ εγθξίζεθαλ, 

ηδηαίηεξα δε εθείλσλ πνπ ζα παξάγνπλ ηαηξηθά εθφδηα, θάξκαθα θαη ηξφθηκα. εκεηψλεηαη φηη 

κε βάζε ην αηγππηηαθφ ζεζκηθφ πιαίζην, νη επελδπηηθέο δψλεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο λέσλ projects πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, έζησ ζε πξνζσξηλή, 

εμάκελε βάζε, θαζψο θαη πξνζζήθεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ήδε ιεηηνπξγνχληα επελδπηηθά 

projects. 

 

Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηεο Agricultural Bank of Egypt κε ην Τπ. Γεσξγίαο 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Ηνπιίνπ φηη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 

(Agricultural Bank of Egypt – ABE) ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο, θαζψο θαη ηελ πεξηθέξεηα Νέαο Κνηιάδαο (New Valley Governorate) κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα. Καηά 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε σο άλσ ηξηκεξήο ζπλεξγαζία ζηνρεχεη ζηε κεηαηξνπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πεξηθέξεηα New Valley ζηελ παξνχζα θάζε, ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θιαζηθή κέζνδν «πιεκκπξίδαο», ζηελ πιένλ πεξηβαιινληηθά θηιηθή 

κέζνδν άξδεπζεο κέζσ ςεθαζκνχ θαη «ζηάγδελ». Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηεο 

Agricultural Bank of Egypt, θ. Farouk, βάζεη ηνπ ππνγξαθέληνο πξσηνθφιινπ, ε ηξάπεδα ζα 

παξέρεη δάλεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πινπνίεζεο projects εθζπγρξνληζκνχ αξδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. 

 

Σν θνηλνβνχιην ςεθίδεη ζεηξά λνκνζεηεκάησλ 

ηηο 19/7 ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ (Ν. 203/1991), νη νπνίεο –κεηαμχ άιισλ- ζα επηηξέςνπλ ζην λενζχζηαην θξαηηθφ 

αλαπηπμηαθφ ηακείν (SWF) λα αλαιακβάλεη ηελ ηδηνθηεζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, «ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηξνπνπνίεζεο απνηειεί ε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηάο καο λα αλαβαζκίζνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, αλαδηαξζξψλνληαο εθείλεο νη νπνίεο είλαη δεκηνγφλεο». εκεηψλεηαη 

φηη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζην SWF λα αλαιακβάλεη ηελ ηδηνθηεζία θξαηηθψλ εηαηξεηψλ 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

κε πεξηνξηζκφ έσο θαη θαηά 25% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ 

ζεηξάο εηαηξηθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Θπκίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε εηζήγε ζπλνιηθά ηξνπνπνηήζεηο ζε 

29 άξζξα ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είραλ εγθξηζεί επί ηεο αξρήο 
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απφ ην θνηλνβνχιην ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα πέξαζαλ απφ ηειηθή λνκνηερληθή 

επεμεξγαζία απφ ην λνκηθφ ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο (State Council). Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε επίζεο πσο ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηε λέα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ (SWF), παξέρνληαο επηζηξνθέο απφ ην ΦΠΑ ζε εηαηξείεο πνπ 

ειέγρνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ην SWF θαη ηα ζπγαηξηθά ππνηακεία ηνπ, θαζψο θαη 

«ζσξαθίδνληαο» λνκηθά ην ηακείν θαη ηνπο «ζπλεπελδπηέο» κε ηνπο νπνίνπο απηφ ζπλεξγάδεηαη 

εθάζηνηε, έλαληη ελδερφκελσλ δηθαζηηθψλ αγσγψλ. 

ηηο 20/7, ε νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ ςήθηζε επίζεο, κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ, ηε λέα 

λνκνζεζία γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ζηελ 

νπνία αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθφηεξα ππφ ζρεηηθφ άξζξν ζην ηκήκα ησλ εηδήζεσλ απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Σελ ίδηα εκέξα, ην θνηλνβνχιην ςήθηζε επίζεο ηελ πεξηθνπή ησλ 

εγρψξησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαηά 1% θαη 0,5% αληίζηνηρα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο κε ζθνπφ ηελ έθηαθηε ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, ηα νπνία έρνπλ 

πιεγεί απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο. Σν θνηλνβνχιην ςήθηζε αθφκε ηελ πεξηθνπή ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ ζε ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ζε 

0,125% γηα μέλνπο θαη ζε 0,05% γηα ληφπηνπο επελδπηέο, ηελ απαιιαγή ησλ εκεξήζησλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ην ελ ιφγσ ηέινο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο, ζην 

5%. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε εμάιινπ ηξνπνπνίεζε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία επαλαθέξεη ηε θνξνιφγεζε ησλ θαζαξψλ θεθαιαηαθψλ 

θεξδψλ ζε εηήζηα βάζε, κε ζπληειεζηή 10%. εκεηψλεηαη φηη ηνλ παξειζφληα Μάξηην, ζην 

πιαίζην ηνπ παθέηνπ κέηξσλ αλαθνχθηζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε, 

είρε αλαθνηλσζεί ε πεξαηηέξσ αλαζηνιή εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ 

θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ κεηαβηβάζεηο ηίηισλ θαηά δχν αθφκε έηε, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, 

θαζψο επίζεο θαη ε κφληκε απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ απφ ηελ ελ ιφγσ θνξνιφγεζε.  

Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηηο άξηη εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, νη 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο θαηέρεη κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 51% ζα απαιιάζζνληαη απφ ην 

θφξν επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ πσιήζεηο γαηψλ ζηηο ηξάπεδεο ζην πιαίζην ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ νθεηιψλ ηνπο πξνο απηέο απφ δαλεηζκφ. Σέινο, ην θνηλνβνχιην ςήθηζε 

λνκνζεζία ε νπνία απαιιάζζεη ελ κέξεη απφ ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη πξνζαπμήζεηο ηηο 

θαζπζηεξεκέλεο εμνθιήζεηο θνξνινγηθψλ νθεηιψλ. 

 

Financial Times: ε Αίγππηνο κεηαμχ ησλ πιένλ επάισησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ 

ε άξζξν ηνπο ιίγν κεηά ηα κέζα Ηνπιίνπ, νη Financial Times πξνέβεζαλ ζηελ εθηίκεζε φηη ε 

Αίγππηνο, φπσο θαη ε Εάκπηα θαη ε Γθάλα, είλαη νη πιένλ επάισηεο κεηαμχ ησλ αλαδπνκέλσλ 

νηθνλνκηψλ, απφ ηελ άπνςε ηεο πηζαλφηεηαο αδπλακίαο πιεξσκψλ ησλ ρξεψλ ηνπο απφ 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, εμαηηίαο ησλ πηέζεσλ πνπ έρεη αζθήζεη ε δηεζλήο παλδεκία ζηα 

δεκνζηνλνκηθά ηνπο κεγέζε. Οη Financial Times δηαθξίλνπλ επίζεο απμεκέλν θίλδπλν 

ρξενθνπίαο θαη γηα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Ν. Αθξηθήο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Νηγεξίαο θαη 

ηεο Βξαδηιίαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) 

θαη ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο νξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη πξνβιέςεσλ, Oxford 

Economics, ηα νπνία επηθαινχληαη νη Financial Times, ε Αίγππηνο θαηέρεη ηα πξσηεία κεηαμχ 

20 αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, κε ηελ αλαινγία ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο θαη ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηφο ηεο πξνο ην ΑΔΠ λα πιεζηάδεη ην 40%. Καηά ηνπο Financial 

Times, νη πξναλαθεξφκελεο ρψξεο ζα αλαγθαζηνχλ θαηά ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ δξαζηηθψλ κεηψζεσλ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ηνπο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ 

ρξεψλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη εμαηξεηηθά απμεκέλεο –ιφγσ ηεο παλδεκίαο- ηξέρνπζεο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπο 

ειιεηκκάησλ. 

 

Πεξαηηέξσ ραιάξσζε ησλ κέηξσλ θαηά παλδεκίαο πξηλ ηηο αξγίεο ηνπ Eid Al-Adha 

Λίγν κεηά ηα κέζα Ηνπιίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ζεηξά κέηξσλ πξφζζεηεο 

ραιάξσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ είραλ ιεθζεί ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ θαηά ηεο παλδεκίαο 
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θνξσλντνχ, επηηξέπνληαο ζε εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο λα παξαηείλνπλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηνπο έσο ηα κεζάλπρηα (αληί 10 κκ πξνεγνπκέλσο), θαζψο θαη λα απμήζνπλ ηε κέγηζηε ρξήζε 

ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο ζε 50% (έλαληη 25% πξνεγνπκέλσο). Δπηπιένλ, ηα εκπνξηθά θέληξα 

θαη ηα θαηαζηήκαηα επηηξέπεηαη πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ έσο ηηο 10 κκ (αληί 9 κκ 

πξνεγνπκέλσο). Ζ θπβέξλεζε απνθάζηζε επίζεο, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, λα 

επηηξέςεη άκεζα ηελ επαλέλαξμε δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ, δηαζθέςεσλ θαη παξφκνησλ 

εθδειψζεσλ έσο 50 αηφκσλ ζε αίζνπζεο δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 αηφκσλ, ελψ 

πξνεηνηκάδεηαη λα επηηξέςεη ηελ επαλέλαξμε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο 

εθδειψζεσλ απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην.  

 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch δηαηεξεί ην αμηφρξεν ηεο Αηγχπηνπ 

ηηο 27/7, ν δηεζλήο νίθνο Fitch δηαηήξεζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ ζε μέλν λφκηζκα, ζην επίπεδν ηνπ “B+” κε 

ζηαζεξή πξννπηηθή. Ο νίθνο Fitch επηζήκαλε φηη «νη πξφζθαηα πινπνηεζείζεο δεκνζηνλνκηθέο 

θαη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζπλερίζεη ην 

κεηαξξπζκηζηηθφ ηεο πξφγξακκα, θαζψο θαη ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο θαη δηεζλείο πεγέο πξνο ζηήξημε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, απνηέιεζαλ ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αηγχπηνπ». Ωζηφζν, θαηά ηνλ νίθν Fitch, θπξίαξρνπο 

πξνβιεκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο απνηεινχλ 

ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ε πςειή αλαινγία δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ, 

θαζψο θαη ην ζρεηηθά αλεπαξθέο επίπεδν δηαθπβέξλεζεο.   

Ζ Fitch πξνβιέπεη φηη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζα αλέιζεη ζε 

2,5%, ελψ θαηά ην έηνο 2021/22 ζα επαλαθάκςεη, αλεξρφκελνο ζε 5,5%, εληζρπκέλνο απφ ηελ 

–πξνζδνθψκελε- αλάθακςε ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ησλ θιάδσλ βηνκεραλίαο θαη ελέξγεηαο, 

αιιά θαη απφ ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Ζ Fitch εθηηκά φηη ν 

κέζνο πιεζσξηζκφο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζα αλέιζεη ζε 6%, ελψ θαηά ην 2021 ζα απμεζεί ζε 

7,5%. Ο νίθνο Fitch εθηηκά φηη ην αηγππηηαθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαηά ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο ζα απμεζεί ζε 9,5% ηνπ ΑΔΠ, ελψ παξάιιεια ζα επηηεπρζεί πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,4% ηνπ ΑΔΠ.  

Θπκίδνπκε φηη ε πιένλ πξφζθαηε πξνεγνχκελε αλαβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Αηγχπηνπ απφ 

ηνλ νίθν Fitch έγηλε ην Μάξηην 2019 (ζην επίπεδν “Β+”). 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ην 1
ν
 ηξίκελν 2020 

Σν ζσξεπηηθφ χςνο ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Αίγππην ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ 

πνξεία ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θζάλνληαο ην επίπεδν ησλ 

EGP17,87 δηζ. (πεξίπνπ $1,12 δηζ.), ελψ νη απνδέθηεο ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

αλέξρνληαη ζε 3,2 εθαη. άηνκα, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αηγππηηαθήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (Financial Regulatory Authority – FRA). Καηά ηα 

ζηνηρεία ηεο FRA, νη κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ εμεηδηθεπκέλεο 

επηρεηξήζεηο αλήιζαλ ζε EGP9,3 δηζ. θαηά ην πξψην ηξίκελν 2020 θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο 

1,19 εθαη. απνδέθηεο, ελψ νη κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο απφ νξγαληζκνχο ηεο «θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ» αλήιζαλ ζε EGP8,57 δηζ. θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο 2 εθαη. απνδέθηεο. χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο FRA, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν αξηζκφο ησλ 

νληνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ αλέξρεηαη ζε 969, 

δηαζέηνπζεο ζπλνιηθά 1.618 ππνθαηαζηήκαηα αλά ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα, ελψ ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηαζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κηθξνρξεκαηνδφηεζεο αλεξρφηαλ 

ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020 ζε 2.587, έλαληη 2.087 θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2019. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία ηεο FRA δείρλνπλ φηη θαηά ην πξψην ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο ην 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρνξεγεζεηζψλ λαλνρξεκαηνδνηήζεσλ αλήιζε ζε EGP577,3 εθαη., κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ λα θαηεπζχλεηαη ηνλ θιάδν γεσξγίαο (κεξίδην 46%), ν νπνίνο 

αθνινπζείηαη απφ ηνπο θιάδνπο εκπνξίνπ (κεξίδην 31,4%) θαη ππεξεζηψλ (κεξίδην 22,4%). 
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Διαθξφηεξε ε πηψζε ησλ μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε ηίηινπο αηγππηηαθνχ ρξένπο ην Μάην – 

αλαζηξνθή ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνλ Ινχλην 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη ηνπνζεηήζεηο μέλσλ 

επελδπηψλ ζε ηίηινπο θξαηηθνχ αηγππηηαθνχ ρξένπο θαηέγξαςαλ ην Μάην 2020 ειαθξά 

πεξαηηέξσ πηψζε ζηα $7 δηζ., έλαληη $7,4 δηζ. ηνλ Απξίιην. χκθσλα δε κε θπβεξλεηηθέο 

πεγέο, ελ ζπλερεία, ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ, ε –απφ ην Μάξηην ζεκεησζείζα- πησηηθή ηάζε 

αλαζηξάθεθε πιήξσο, κε ηηο μέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα λα 

απμάλνληαη εθ λένπ θαη λα αλέξρνληαη ζην ηέινο ηνπ κήλα ζε $10,6 δηζ., ελψ θαηά ην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ θαηαγξάθεθαλ πξφζζεηεο επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε 

αηγππηηαθνχο ηίηινπο, ηεο ηάμεσο ησλ $3 δηζ. Θπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηελ 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, νη μέλνη επελδπηέο είραλ πσιήζεη αηγππηηαθνχο ηίηινπο πνπ θαηείραλ, 

αμίαο $10,4 δηζ. ην Μάξηην θαη $2,4 δηζ. ηνλ Απξίιην, ζην πιαίζην γεληθφηεξεο δηεζλνχο ηάζεο 

εθπνίεζεο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ εμαηηίαο ηεο αλεζπρίαο πνπ 

πξνθάιεζε ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο. Όπσο εμάιινπ αλέθεξαλ δηεζλή νηθνλνκηθά 

εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία, νη απνδφζεηο ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ, ηφζν ζε εγρψξην 

λφκηζκα φζν θαη ζε δνιιάξην πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ απνδφζεσλ αληίζηνηρσλ 

νκνιφγσλ απφ 25 αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο.  

 

Ο φκηινο Sarwa εηνηκάδεη ηε δεχηεξε ζηα αηγππηηαθά ρξνληθά εηαηξηθή έθδνζε “sukuk” 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Ηνπιίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν αηγππηηαθφο φκηινο 

θαηαλαισηηθήο πίζηεο Sarwa Capital, βξίζθεηαη ζην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο δεχηεξεο ζηα 

αηγππηηαθά ρξνληθά έθδνζεο εηαηξηθνχ ηζιακηθνχ νκνιφγνπ “sukuk”, αμίαο EGP2,5 δηζ., 

έπεηηα απφ ηελ πξψηε αληίζηνηρε έθδνζε ζηελ νπνία είρε πξνβεί ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ν 

κεγάινο φκηινο real estate developers Talaat Moustafa (TMG), αμίαο EGP2 δηζ. Σα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε Sarwa Capital θαηέζεζε ζηελ αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) πξνο έγθξηζε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν 

(prospectus) ηεο έθδνζεο, ελψ παξάιιεια δηεθπεξαηψλεη ηηο ππφινηπεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ηα εηαηξηθά νκφινγα “sukuk” ηεο Sarwa Capital 

έρνπλ δηάξθεηα 7 εηψλ, κε ηελ πεξίνδν σξίκαλζήο ηνπο λα ιήγεη ην 2027, ελψ αλακέλεηαη λα 

δηαηεζνχλ ζηε ρξεκαηαγνξά 1 κε 1
1/2

 κήλα κεηά ην ηέινο ηεο αξγίαο Eid Al-Adha, ζην ηέινο 

Ηνπιίνπ. 

 

Η FRA εγθξίλεη ηελ εηαηξηθή πξνζθνξά νκνιφγσλ απφ ηε NUCA 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) ελέθξηλε ηελ έθδνζε ηηηινπνηεκέλσλ 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμίαο EGP10 δηζ. απφ ηελ Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA). 

χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ έθδνζε, ε νπνία νινθιεξψζεθε πξνο ην 

ηέινο Ηνπιίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο δφζεηο, κε ηελ πξψηε λα απνηειείηαη απφ νκφινγα 

ηξηεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο EGP2,6 δηζ., ηε δεχηεξε απφ νκφινγα πεληαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο 

EGP6,2 δηζ. θαη ηελ ηξίηε απφ νκφινγα επηαεηνχο δηάξθεηαο, αμίαο EGP1,2 δηζ. Όπσο αλέθεξε 

ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ηελ έθδνζε δηαρεηξίζηεθαλ ε National Bank of Egypt (NBE), ε 

Commercial International Bank (CIB), ε Arab African International Bank θαη ε Housing & 

Development Bank. Σα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ εμάιινπ φηη ηα εηαηξηθά νκφινγα 

ηεο NUCA εμαζθαιίδνληαη κε απαηηήζεηο έλαληη real estate developers ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) αλαθνίλσζε ηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηελ νκνινγηαθή έθδνζε ηεο NUCA, δηα ηεο επέλδπζεο ζε απηήλ 

θεθαιαίσλ χςνπο EGP1,5 δηζ., ελψ ζηελ αγνξά νκνιφγσλ ηεο NUCA ζπκκεηείραλ επίζεο νη 

ηξάπεδεο Qatar National Bank, Attijariwafa θαη Suez Canal Bank. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε φηη ηα έζνδα απφ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ηεο NUCA ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έξγσλ ζηε λέα 

δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα θαη ζηε λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ. 

Παξεκπηπηφλησο επηζεκαίλεηαη φηη νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ ζηα κέζα Ηνπιίνπ φηη ν 

κεγάινο εγρψξηνο επελδπηηθφο φκηινο Raya Holding νινθιήξσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ηηηινπνηεκέλσλ νκνινγηψλ αμίαο EGP562 εθαη., πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο δφζεηο 
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(εμάκελεο, ελλεάκελεο, δσδεθάκελεο θαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο), κε κέζε ζηαζκηζκέλε απφδνζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 10,78%, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ρξένπο ηνπ νκίινπ. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη σο άλσ νκνινγίεο εμαζθαιίδνληαη κε απαηηήζεηο απφ 124 

ρηι. θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη κηθξνδάλεηα γηα επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη ηξεηο 

ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ Raya.       

 

Γεκνζηεχκαηα πεξί πξνεηνηκαζίαο εθδφζεσλ θξαηηθψλ “sukuk” θαη «πξάζηλσλ» 

νκνιφγσλ  

χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηηο νπνίεο επηθαιέζηεθε ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο 

παξζεληθήο έθδνζεο θξαηηθψλ «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ αμίαο $500 εθαη., έρνληαο ήδε επηιέμεη –

λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο- ηέζζεξηο ηξάπεδεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθδνζε θαη ηελ 

πψιεζε ησλ νκνιφγσλ. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο Credit Agricole, 

Citibank, Deutsche Bank θαη HSBC. Δπηπιένλ, νη ίδηεο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε θπβέξλεζε 

πεξηκέλεη ηηο απαξαίηεηεο ηειηθέο εγθξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ζχληνκα ηε δηάζεζε 

θξαηηθψλ ηζιακηθψλ νκνιφγσλ “sukuk”. Οη πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επηζήκαλαλ 

επίζεο φηη ε θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη λα πξνβεί ζηε δηάζεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε 

δνιιάξην ή επξψ ζπλνιηθήο αμίαο €7 δηζ. ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζε 

ζπλέρεηα ηεο εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο δηάζεζεο νκνιφγσλ ζε δνιιάξην, ηζηνξηθά πςειήο αμίαο 

$5 δηζ., ηνλ πεξαζκέλν Μάην. Όπσο ζπκπιήξσζαλ νη αλσηέξσ πεγέο, ε πξνγξακκαηηδφκελε 

έθδνζε «πξάζηλσλ» θαη “sukuk” νκνιφγσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ δαλεηζκνχ ηεο, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά 

ηνπ ρξένπο -κε έκθαζε ζηελ έθδνζε καθξνπξφζεζκσλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ- θαζψο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κειινληηθήο ρξενθνπίαο.     

 

Σξεηο αηγππηηαθέο ηξάπεδεο κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ αθξηθαληθψλ 

χκθσλα κε θαηάηαμε δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εθπνλεί ζε εηήζηα βάζε ε θιαδηθή 

έθδνζε the Banker -«αδειθή» ησλ Financial Times- θαη έρεη ηίηιν “Top 1000 World Banks”, νη 

ηξεηο κεγαιχηεξνη ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη ηεο Αηγχπηνπ, National Bank of Egypt (NBE), 

Banque Misr (ακθφηεξεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο) θαη Commercial International Bank (CIB, ε 

κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο) πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ 

αθξηθαληθψλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε NBE θαηεηάγε ζηελ πέκπηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ αθξηθαληθψλ ηξαπεδψλ, ε Banque Misr ζηελ φγδνε θαη ε CIB ζηελ έλαηε, 

αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ κεγαιχηεξσλ 

αθξηθαληθψλ ηξαπεδψλ θαηαιακβάλνπλ λνηηναθξηθαληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 

Η Banque Misr εμαζθαιίδεη θνηλνπξαθηηθά δάλεηα EGP3,6 δηζ. γηα ηνλ φκηιν Al Marasem 

Development 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Ηνπιίνπ φηη ε κεγάιε θξαηηθή ηξάπεδα Banque Misr 

δηεπζέηεζε ηε ρνξήγεζε ηεζζάξσλ –ζπκκνξθνχκελσλ κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν- θνηλνπξαθηηθψλ 

δαλείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο EGP3,6 δηζ. πξνο ηνλ εγρψξην φκηιν real estate developers Al 

Marasem, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα θαη ην νπέδ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε Banque Misr ζπκκεηέρεη θαηά 

40% ζηα ηξία πξψηα δάλεηα, ελψ κε κηθξφηεξα πνζνζηά κεηέρνπλ επίζεο νη ηξάπεδεο Abu 

Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Bank Audi θαη SAIB Bank. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε πεξαηηέξσ φηη ην πξψην δάλεην, αμίαο EGP1 δηζ. αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κέξνο 

ηεο θαηαζθεπήο ηαηξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην νπέδ, ην δεχηεξν, αμίαο EGP1,5 δηζ. ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηε δεχηεξε θάζε ηεο ζπλνηθίαο New Garden City ζηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα, ελψ ην ηξίην, αμίαο EGP590 εθαη., ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θεληξηθνχ πάξθνπ ηεο λέαο πξσηεχνπζαο.         
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Η Κεληξηθή Σξάπεδα εθδίδεη εγθχθιην γηα ηελ άξζε απνθιεηζκνχ «παγσκέλσλ» 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμέδσζε εγθχθιην πξνο ηηο 

αηγππηηαθέο ηξάπεδεο, δίδνληάο ηνπο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο λα θαηαβάιινπλ πξνθαηαβνιέο 

κέξνπο ησλ νθεηιψλ ηνπο πξνο ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ν απνθιεηζκφο πεξηνπζηαθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ ζηνλ νπνίν είραλ πξνβεί πξνεγνπκέλσο νη θνξνινγηθέο Αξρέο. χκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή εγθχθιην ηεο CBE, ε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ζα αθνξά κφλνλ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ εθθξεκεί έθεζε απφ πιεπξάο 

θνξνινγνπκέλσλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ηειεζίδηθνο θαηαινγηζκφο ησλ νθεηιφκελσλ 

πνζψλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, εθείλνη ζα κπνξνχλ θαηαζέηνληαο πξνθαηαβνιή ηεο ηάμεσο 

ηνπ 5% λα αίξνπλ ην «πάγσκα» ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Όπσο ζπκπιήξσζαλ ηα 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είρε 

απνθαζίζεη ηε κείσζε θαηά ην ήκηζπ, ζε 5%, ηνπ χςνπο ησλ πξνθαηαβνιψλ έλαληη 

θνξνινγηθψλ νθεηιψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα «μεπαγψζνπλ» πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ.  

 

Φήθηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απφ ην θνηλνβνχιην 

ηηο 20/7, ε νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ ςήθηζε, κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ, ηε λέα λνκνζεζία 

γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ. Ζ λέα 

λνκνζεζία, ε νπνία βξηζθφηαλ 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.  

Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία –πνπ απαξηίδεηαη απφ 294 άξζξα- πεξηιακβάλεη πιεζψξα λέσλ 

δηαηάμεσλ, δίλνληαο ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη λέεο αξκνδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ έθδνζε 

αδεηψλ ζε εηαηξείεο εγγχεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηάζσζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 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, ελψ επηβάιιεη εηδηθφ ηέινο ηεο ηάμεσο ηνπ 1% 

ζηα ηξαπεδηθά θέξδε, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ ηακείνπ γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ζ 

λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζε EGP20 

δηζ., ελψ επηβάιιεη ηελ αχμεζε ηνπ ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην ζε EGP5 δηζ. –θαη ζε $150 εθαη. φζνλ αθνξά ηα 

γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο μέλσλ ηξαπεδψλ. 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 πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο 1 έσο 3 εηψλ γηα ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο 

δηαηάμεηο θαη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο απηήο.  

 

Ξεθηλά ε πινπνίεζε θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο 
ηηο 26/7 μεθίλεζε, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε πινπνίεζε ηνπ πξφζθαηα 

εμαγγειζέληνο πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, δηα ηεο 

αχμεζήο ηεο θαηά πεξίπνπ EGP125 δηζ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη  

εγρψξηνη θαηαλαισηέο ζα δχλαληαη πιένλ λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο αγαζψλ επηιεγκέλσλ 

θαηεγνξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ελδπκάησλ, 

δεξκάηηλσλ πξντφλησλ θαη επίπισλ, κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλεο θπβεξλεηηθήο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηα αγαζά πνπ ζα παξαγγέιινληαη ζα είλαη 

δηαζέζηκα απζεκεξφλ ζε ιηαλεκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα, πξνζθεξφκελα ζε εθπησηηθέο ηηκέο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξίπνπ 1.200 εγρψξηνη παξαγσγνί θαη έκπνξνη ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηφ, πξνζθέξνληαο εθπηψζεηο ζε πεξίπνπ 4.200 πξντφληα. Δπηπξνζζέησο, ζηα λνηθνθπξηά ηα 

νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην θξαηηθφ πξφγξακκα επηδνκάησλ ζίηηζεο, ζα ρνξεγεζεί πξφζζεην 
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πεξηζψξην αγνξαζηηθήο δχλακεο, έσο θαη EGP1.000 αλά λνηθνθπξηφ (ή, δηαθνξεηηθά, EGP200 

αλά κέινο), κε ζηφρν απηά λα επσθειεζνχλ απφ ην πξφγξακκα ηφλσζεο ηεο θαηαλάισζεο. 

Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά εγρψξηεο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ην άξηη εγθαηληαζζέλ πξφγξακκα 

ηφλσζεο ηεο θαηαλάισζεο εθηηκάηαη πσο ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο αξρέο ηνπ 2021, ή 

αθφκε θαη πεξηζζφηεξν, εθ’ φζνλ θξηζεί επηηπρεκέλν.          

 

Λεηηνπξγία λένπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ε νπνία απαγνξεχεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο θαη 

ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο ή εηαηξηθέο νληφηεηεο, δίρσο απηέο λα «πεξλνχλ» κέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ πιεξσκψλ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο ςεθηνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ππνρξεψλεη φιεο ηηο 

θξαηηθέο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο λα ζπιιέγνπλ ηα έζνδά ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

πιεξσκέο ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν εγρψξηνο θξαηηθφο ηερλνινγηθφο 

φκηινο e-Finance. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηεπθξίληζε φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο 

επηρεηξνχλ λα εληζρχζνπλ ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (GFMIS), 

ζπγρσλεχνληαο απηφ κε άιια παξάιιεια ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ –έζησ ζε ειεθηξνληθή κνξθή- αιιά θαη ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 

(ΜΔΝΑ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο θαη ινηπψλ κέηξσλ 

πξνο θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο εξγάζηεθε εληαηηθά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ειεθηξνληθά, αληί ησλ ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά, πνπ αθφκε 

ζπληζηνχλ ηνλ θαλφλα ζηελ Αίγππην.           

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Γηαδηθηπαθή έξεπλα πεξί ηεο θαηάζηαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε αξθεηά εθηεηακέλα ζε πξφζθαηε 

έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Facebook, ε νπνία πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθήο 

έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΟΟΑ, ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηίηιν “The Global 

Status Report for the Small & Medium-Sized Business & Enterprise Sector”. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα 

δηεμήρζε κεηαμχ άλσ ησλ 30.000 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ζε πεξίπνπ 50 ρψξεο, 

πξαγκαηεπφκελε, κεηαμχ άιισλ, ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο επί ηνπ θιάδνπ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ πιαλήηε. ηηο αλαθνξέο ηεο γηα ηελ Αίγππην, ε έξεπλα 

δηαπίζησζε φηη πνζνζηφ 51% ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο κείσζαλ ην εξγαηηθφ 

ηνπο δπλακηθφ (έλαληη αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 50% ζηα ΖΑΔ θαη 35% ζηε . Αξαβία), ελψ ην 

73% ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλέθεξαλ φηη νη θεηηλέο ηνπο πσιήζεηο βξίζθνληαη ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν απφ φηη πέξζη (έλαληη αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 81% ζηα ΖΑΔ θαη 64% ζηε 

. Αξαβία). Ζ έξεπλα δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ην 52% ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Αίγππην αηζηνδνμεί γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηδίξνπ ζηε κεηά θνξσλντφ επνρή (έλαληη αληίζηνηρσλ 

πνζνζηψλ 61% ζηα ΖΑΔ θαη 59% ζηε . Αξαβία), θαζψο επίζεο θαη φηη πνζνζηφ 35% ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook σο εξγαιείν 

πσιήζεσλ, δήισζαλ πσο πξαγκαηνπνίεζαλ ην έλα ηέηαξην ησλ πσιήζεψλ ηνπο ειεθηξνληθά 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ 2020 (έλαληη αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 40% ζηα ΖΑΔ θαη 29% ζηε . 

Αξαβία). 

 

Αθξηβφηεξνη νη ινγαξηαζκνί θηλεηήο ηειεθσλίαο ιφγσ εηζαγσγήο «αλαπηπμηαθνχ» ηέινπο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε πξφζθαηε εηζαγσγή πξφζζεησλ «αλαπηπμηαθψλ» ηειψλ 

ζηα ζπκβφιαηα ζπλδξνκήο αιιά θαη ζηηο πξνπιεξσκέλεο θάξηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηε δαπάλε ησλ εγρψξησλ θαηαλαισηψλ ησλ ελ 

ιφγσ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθέο επηβαξχλζεηο επί ησλ πξνπιεξσκέλσλ 
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θαξηψλ θηλεηήο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε EGP0,67 έλαληη EGP0,51 πξνεγνπκέλσο (αχμεζε 

31%), ελψ νη επηβαξχλζεηο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ ζπκβνιαίσλ ζα αλέξρνληαη πιένλ ζε EGP8, 

έλαληη EGP6 έσο ηψξα (αχμεζε 33%) θαη ζηα ζπκβφιαηα κε ζπλδξνκή επηβάιιεηαη παξάιιεια 

θαη πξφζζεην εηήζην ηέινο ηεο ηάμεσο ησλ 10 πηαζηξψλ (EGP0,10). Όπσο αλέθεξε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ηαπηφρξνλε επηβνιή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηειψλ θαη επηβαξχλζεσλ απφ ην 

θξάηνο ζηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρεη πξνθαιέζεη ζρεηηθή ζχγρπζε ζηηο εηαηξείεο 

παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε δηαρένληαο 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο.         

 

Ο Πξφεδξνο Al Sisi θπξψλεη ηηο λνκνζεζίεο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ & 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο, θ. Al Sisi, 

θχξσζε ηε λέα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (“Data Protection 

Act”), ε νπνία ζέηεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο γηα ην πψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ δηαδηθηπαθά. 

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ λνκνζεζία δελ θαιχπηεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ηπγράλνπλ 

ρσξηζηψλ ξπζκίζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) θαη ηελ αηγππηηαθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA). Δπηπιένλ, ε 

λνκνζεζία ζπζηήλεη λέα ππεξεζία πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο θξαηηθήο 

Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο (ITIDA). Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα 

αλέθεξαλ επίζεο φηη ν Πξφεδξνο Al Sisi θχξσζε ηε λέα λνκνζεζία γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ε νπνία εηζάγεη θνξνινγηθά θαη άιια θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε απηψλ θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ηνπο λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Λαλζάξηζκα πξσηνβνπιίαο ςεθηνπνίεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ 

Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ (FEDCOC) εθθίλεζε ηελ πινπνίεζε πξσηνβνπιίαο κε ηίηιν “Digital 

Future”, κε ζθνπφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. Ζ 

ελ ιφγσ πξσηνβνπιία πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο Microsoft θαη Fiber Misr Systems. 

ηελ ηειεηή εγθαηλίαζεο ηεο πξσηνβνπιίαο παξέζηεζαλ, κεηαμχ άιισλ, νη Τπνπξγνί Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea θαη ν πξφεδξνο ηεο 

FEDCOC θ. El-Arabi. ην ραηξεηηζκφ ηνπ, ν Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik 

επηζήκαλε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ απνζθνπεί ζηε 

κεηαθνξά ηελ ςεθηαθή ηερλνγλσζία πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Αηγχπηνπ, ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δε ζηηο κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο, ηνλίδνληαο φηη ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ πινπνηεί ήδε κεγάιν 

πξφγξακκα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 63 επηρεηξήζεσλ απφ 12 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηνπ 

θξαηηθνχ ηνκέα. Ζ πξσηνβνπιία “Digital Future” πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κέζσ 20 ζπκβάζεσλ 

πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ηφζν κε ληφπηεο φζν θαη κε δηεζλείο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαη ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο.    

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη πσιήζεηο αθηλήησλ ζηελ El Gouna απμήζεθαλ θαηά 22% ην 2
ν
 ηξίκελν 2020 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ κεγάινπ εγρψξηνπ νκίινπ θαηαζθεπψλ θαη real estate 

developers, Orascom Development Egypt (ODE), ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπάζεη θαη δηαρεηξίδεηαη  

ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν El Gouna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, νη εθεί πσιήζεηο αθηλήησλ 

απμήζεθαλ θαηά 22% ζε εηήζηα βάζε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2020. Καηά ηελ Orascom, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ή θξάηεζεο αθηλήησλ θαηά ην ελ ιφγσ ηξίκελν 

αλήιζε ζε EGP891,5 εθαη., έλαληη EGP729,9 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  

 

ηαζεξέο νη επηδφζεηο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Καΐξνπ ην 2
ν
 ηξίκελν 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νκίινπ θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ Jones Lang 

LaSalle (JLL), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο ε αγνξά αθηλήησλ ηνπ 
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Καΐξνπ παξνπζίαζε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηζε εμαηηίαο ηεο 

δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ, αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απηήο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Καηά ηελ JLL, «ε αηγππηηαθή αγνξά αθηλήησλ εμαθνινπζεί λα επσθειείηαη απφ 

δηάθνξεο επεξγεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πινπνηεί ην θξάηνο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, ελψ νη ελ ιφγσ θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα εληζρχνπλ ηε 

δήηεζε αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν αθηλήησλ, ζε κεζν-

καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα». Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηεο JLL ζηελ 

Αίγππην, θ. Sami, παξά ηε ζεκεησζείζα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 

2020, ε αηγππηηαθή αγνξά θαηνηθηψλ θαηέγξαςε ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε εηήζηα βάζε, κε 

ην ζπλνιηθφ απνζεκαηηθφ θαηνηθηψλ λα αλέξρεηαη ζε 159.000 κνλάδεο, ελψ αθφκε 35.000 

νηθηζηηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε θάζε θαηαζθεπήο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2020. Ζ έθζεζε ηεο JLL έδεημε επίζεο φηη ηα ελνίθηα ζηελ 

εγρψξηα αγνξά εκπνξηθψλ αθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 5% έσο 10% ζε εηήζηα βάζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2020, εθηηκψληαο φηη απηά ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά κε ηε 

ζηαδηαθή επαλάθακςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, αιιά θαη κε ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ απφ πιεπξάο ησλ ηδηνθηεηψλ, φπσο δηα ηεο απαιιαγήο απφ δηάθνξεο πξφζζεηεο 

επηβαξχλζεηο ή θαη δηα ηεο παξνρήο πεξηφδσλ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή ελνηθίσλ, κε ζθνπφ 

ηε ζηήξημε ησλ ιηαλεκπφξσλ θαηά ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Ζ έθζεζε ηεο JLL έδεημε 

επίζεο πσο ην επίπεδν πιεξφηεηαο ησλ εγρψξησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ πεληακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εκθαλίζηεθε εμαηξεηηθά ρακειφ, εμαηηίαο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο –ηδηαίηεξα δηα ηεο αλαζηνιήο ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ- αλεξρφκελν 

ζε 42%, πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ην έηνο 2013.   

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΠΣ γηα ελίζρπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ 

ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε 

ηελ επέθηαζε πξνγξάκκαηνο δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο ηελ 

Αίγππην, χςνπο $500 εθαη., κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ απφ 

λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ ζηεγαζηηθήο 

πίζηεο ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο. εκεηψλεηαη φηη νη ελ 

ιφγσ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, νη νπνίεο είραλ εγθξηζεί απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

λσξίηεξα θέηνο, πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ απφ ην ζπγαηξηθφ ρξεκαηνδνηηθφ φκηιν απηήο, 

IBRD (International Bank for Reconstruction & Development).       

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Πξφζζεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λέα αλαθάιπςε θνηηάζκαηνο αεξίνπ ζην Γέιηα Νείινπ 

χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Ηνπιίνπ, βαζηζκέλα ζε πεγέο ηεο αηγππηηαθήο 

θξαηηθήο εηαηξείαο αεξίνπ (EGAS), ε δπλακηθφηεηα ηνπ λεναλαθαιπθζέληνο απφ ηνλ ηηαιηθφ 

ελεξγεηαθφ φκηιν ΔΝΗ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ηνπνζεζία Bashrush, ζην νηθφπεδν 

παξαρψξεζεο North El Hammad ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 250 δηζ. θ.π. 

εκεηψλεηαη φηη ζηα κέζα Ηνπιίνπ, ε ΔΝΗ καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζην ελ ιφγσ θνίηαζκα, 

British Petroleum (BP) θαη Total, μεθίλεζε δνθηκαζηηθά ηελ παξαγσγή, κε αξρηθφ επίπεδν 

άληιεζεο ζηα 32 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, κε πξννπηηθή απηφ λα θζάζεη ζην άκεζν κέιινλ ζηα 

100 εθαη. θ.π. εκεξεζίσο, καδί κε 800 βαξέιηα ζπκππθλσκάησλ αεξίνπ εκεξεζίσο. Ο ηηαιηθφο 

φκηινο ΔΝΗ θαηέρεη απφ θνηλνχ κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) 

κεξίδην 37,5% ηεο πεξηνρήο παξαρψξεζεο North El Hammad, ελψ νη φκηινη BP θαη Total 

θαηέρνπλ κεξίδηα 37,5% θαη 25% αληίζηνηρα.  

 

Η NREA ζα πξνθεξχμεη δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ειηαθή κνλάδα ζην Benban 

ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε πσο ε αηγππηηαθή Αξρή Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ Απγνχζηνπ κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην 

κεγάιν ειηαθφ ζπγθξφηεκα Benban ηνπ Αζνπάλ. Ζ ελ ιφγσ κνλάδα ζα δηαζέηεη δπλακηθφηεηα  

50 MW, ελψ ην επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο, χςνπο EGP1,4 δηζ., αλακέλεηαη λα 

θαιπθζεί απφ ην Κνπβετηηαλφ Σακείν γηα ηελ Αξαβηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (KFAED). 
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χκθσλα κε πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε θαηαζθεπή ηεο λέαο ειηαθήο κνλάδαο 

αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί σο ην 2023. 

 

Σν Τπ. Πεηξειαίνπ θάλεη απνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θ/α 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla πξνέβε ζε απνινγηζκφ ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο ηνπ εγρψξηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δηα ηεο 

ζχλδεζεο πξφζζεησλ λνηθνθπξηψλ κε απηφ. Ο θ. El-Molla αλέθεξε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (2018/19 θαη 2019/20) ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ πέηπρε ην 

δηπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ θαηνηθηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ην δίθηπν, αλεβάδνληάο ηνλ ζηα 2,3 

εθαη. Ο θ. El-Molla πξνζέζεζε φηη θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία πινπνηήζεθαλ projects 

επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηα νπνία ζπλέδεζαλ πάλσ απφ 5 εθαη. νηθηζηηθέο κνλάδεο κε ην δίθηπν 

θπζηθνχ αεξίνπ, αξηζκφ πνπ απνηειεί ην 46% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπλδεδεκέλσλ 

λνηθνθπξηψλ (ηα νπνία αλέξρνληαλ, ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2020, ζε 11,1 εθαη.). Ο Τπνπξγφο 

Πεηξειαίνπ, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε πςεινχο αμησκαηνχρνπο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο αεξίνπ 

(EGAS), έδσζε νδεγίεο γηα πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ζχλδεζεο πξφζζεησλ θαηνηθηψλ 

κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ε ρξήζε πγξαεξίνπ απφ ηε ρξήζε 

θπζηθνχ αεξίνπ, εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο, αληί πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο εληφο πξνζερνχο ηεηξαεηίαο. Ο θ. El-Molla εμέηαζε 

επίζεο, κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο EGAS, ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζχλδεζε 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζην δίθηπν, δηα ηεο ρξήζεο πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG).   

 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζέιεη λα επηηαρχλεη ηε κεηαηξνπή ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ ζε 

νρήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 

ηα κέζα Ηνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ θ. El-Molla επηβεβαίσζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη 

ζηφρν λα κεηαηξέςεη πεξίπνπ 50.000 ζπκβαηηθά απηνθίλεηα πξνθεηκέλνπ απηά ηα θηλνχληαη κε 

θπζηθφ αέξην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21). Ο θ. El-Molla 

πξνζέζεζε φηη ζην ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δεκηνπξγία 50 λέσλ 

πξαηεξίσλ αλεθνδηαζκνχ κε αέξην αλά έηνο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη εγρψξηεο αλάγθεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο βαζηθνχ θαπζίκνπ θίλεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi είρε 

αλαθνηλψζεη λέα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ππνρξεψλεη ηνπο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ λα 

κεηαηξέπνπλ ηηο κεραλέο απηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη θπζηθφ αέξην, 

ππνβνεζνχκελνη απφ ρακειφηνθεο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηαμί. χκθσλα  κε ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θαο Gamea, ην πξφγξακκα κεηαηξνπήο νρεκάησλ ψζηε απηά λα θηλνχληαη κε 

αέξην ζα επηθεληξψζεη αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε κεηαηξνπή πεπαιαησκέλσλ κνληέισλ, 

θπξίσο ηαμί θαη κηθξψλ αζηηθψλ ηδησηηθψλ ιεσθνξείσλ (microbuses), ελψ ακέζσο ζηε 

ζπλέρεηα ζα εζηηάζεη ζε πεπαιαησκέλα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, ειηθίαο άλσ 

ησλ 20 εηψλ. Καηά ηελ Τπνπξγφ, πεξίπνπ 1,8 εθαη. απηνθίλεηα παιηάο ηερλνινγίαο 

θπθινθνξνχλ ζηελ Αίγππην, ελψ ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη αξρηθά ζηε κεηαηξνπή 

147.000 πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ ψζηε λα θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην, εληφο πεξηφδνπ 

ηξηεηίαο, κε εθηηκψκελν θφζηνο EGP1,2 δηζ. θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνρεχεη ζηελ αληίζηνηρε 

κεηαηξνπή 1,3 εθαη. επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο, κε 

εθηηκψκελν θφζηνο EGP10 δηζ.     

 

Αηγππηηαθά δεκνζηεχκαηα γηα Ιζξαήι θαη αγσγφ θ/α EastMed     
ηα κέζα Ηνπιίνπ, αηγππηηαθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε ηζξαειηλή θπβέξλεζε 

ελέθξηλε ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ηνπ κεγάινπ αγσγνχ ν νπνίνο ζα ζπλδέεη ηα θνηηάζκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε ηελ Δπξψπε (κέζσ Κχπξνπ, Διιάδαο 

θαη Ηηαιίαο), γλσζηνχ σο EastMed, πξνζδίδνληαο αξλεηηθή ρξνηά ζην φιν εγρείξεκα 

θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ, επηζεκαίλνληαο φηη «ν αγσγφο EastMed ζα κπνξνχζε λα 

ππνλνκεχζεη ηηο θηινδνμίεο ηεο Αηγχπηνπ λα θαηαζηεί ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέο –

πγξνπνηεκέλνπ- θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο». 
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Γχν ελεξγεηαθνί φκηινη θεξδίδνπλ δηαγσληζκφ γηα παξνρή ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε λέα 

πξσηεχνπζα 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπιίνπ, ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηηθήο 

πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban Development - ACUD) ππέγξαςε πξφζθαηα 

ζχκβαζε, αμίαο EGP140 εθαη., κε ηνλ θηλεδηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν Suntech θαη ηνλ φκηιν 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο Benha Electronics, κε 

ζθνπφ ηελ ηξνθνδφηεζε 65 θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο κε 

ειηαθή ελέξγεηα, θαηφπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ.     

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

ε ειαθξά πηψζε ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 9κελν ηνπ 

έηνπο ζπγθνκηδήο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

(Agriculture Export Council), ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ελλεακήλνπ ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο 

2019/20 (επη.2019 - Μαη.2020) ε αμία ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαηέγξαςε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελε ζε $1,82 δηζ. Καηά ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ζπλδέζκνπ, ε Αίγππηνο εμήγε 3,542 εθαη. 

ηφλνπο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, έλαληη 3,818 εθαη. ηφλσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο ζπγθνκηδήο. Οη εμαγσγέο εζπεξηδνεηδψλ αληηζηνηρνχζαλ θαηά ην πξψην 

ελλεάκελν ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο 2019/20 ζε άλσ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ ζπλνιηθψλ αηγππηηαθψλ 

εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε πεξίπνπ 1,5 εθαη. ηφλνπο αμίαο $695 εθαη. 

 

Σν εζσηεξηθφ εκπφξην αληηπξνζσπεχεη ην 18% ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ, ην εζσηεξηθφ εκπφξην 

ζπλεηζθέξεη θαηά 18% ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ, ελψ πνζνζηφ πεξίπνπ 12% 

αθνξά ην κε νξγαλσκέλν –αλεπίζεκν- εκπφξην (παξαεκπφξην). ηε ζρεηηθή δήισζε πξνέβε 

ζηα κέζα Ηνπιίνπ ν Τπνπξγφο Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, ζην πιαίζην δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ 

(webinar) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε θπβέξλεζε 

έρεη εθπνλήζεη ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ, δηα ηεο δηάζεζεο θξαηηθψλ γαηψλ 

ζε 18 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθαξπίαο, κε πεξηφδνπο ράξηηνο πνπ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 1 θαη 3 εηψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θφκβσλ logistics θαη 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ζηηο πεξηθέξεηεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο. 

Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζηελ πξφζθαηε (απφ ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην) ζπκθσλία ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο κε ην γαιιηθφ φκηιν Semnaris πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε βαζηθή ρνλδξεκπνξηθή 

αγνξά ηεο Γαιιίαο, Rungis, θαη ηε γαιιηθή ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (Agence 

Française de Développement – AFD), κε αληηθείκελν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ αγνξψλ ηεο Αηγχπηνπ. Με βάζε ηελ ελ ιφγσ 

ζπκθσλία, ε Semnaris ζα ππνβάιεη ζπζηάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθνδηαζηηθψλ δηθηχσλ ζηελ Αίγππην, αιιά θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηρλειαζηκφηεηαο 

θαη ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ελψ επίζεο ζα εθπνλήζεη κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε 

εζληθήο αηγππηηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ρνλδξηθψλ αγνξψλ λσπψλ ηξνθίκσλ. 

 

Οθεηιφκελεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο χςνπο EGP6 δηζ. εθηακηεχζεθαλ ην έηνο 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θπβεξλεηηθά ζηνηρεία, ην θξαηηθφ ηακείν εμαγσγηθψλ 

επηδνηήζεσλ (Export Development Fund) εθηακίεπζε ζπλνιηθά θνλδχιηα χςνπο EGP6 δηζ. θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20) πξνο εμφθιεζε νθεηιφκελσλ απφ ην 

θξάηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ πξνο 1.667 εηαηξείεο. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη δεζκεχζεη θνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP7 δηζ. ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνπιεξσκή πξφζζεησλ νθεηιψλ 

επηδνηήζεσλ πξνο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Maait, 

νη θαηαβιεζείζεο νθεηιέο ηνπ θξάηνπο πξνο ηη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ην παξειζφλ 

νηθνλνκηθφ έηνο, χςνπο EGP6 δηζ., απνηεινχλ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ ελ ιφγσ νθεηιψλ, πνιιέο 

απφ ηηο νπνίεο ρξνλνινγνχληαη απφ ην έηνο 2012. 
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Η ιηαλεκπνξηθή αιπζίδα LuLu Group αλνίγεη hypermarket ζην Κάηξν 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπιίνπ, ν ηλδηθψλ ζπκθεξφλησλ, εδξεχσλ ζην 

Άκπνπ Νηάκπη, ιηαλεκπνξηθφο φκηινο LuLu Group International, εγθαηλίαζε ην δεχηεξν 

hypermarket ηνπ ζηελ Αίγππην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν 

Sheraton ζηελ Ζιηνχπνιε ηνπ Καΐξνπ. Σν ελ ιφγσ hypermarket, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP180 

εθαη., ήξζε σο απνηέιεζκα ζπκθσλίαο πνπ ππέγξαςε πέξζη  ην Τπνπξγείν Πξνκεζεηψλ & 

Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Αηγχπηνπ κε ηνλ ελ ιφγσ φκηιν hypermarkets / supermarkets / 

πνιπθαηαζηεκάησλ, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ ζπλνιηθά ππεξαγνξψλ 

ζηελ επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία πξνβιέπεη επελδχζεηο 

ηεο σο άλσ ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο, χςνπο $500 εθαη., κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία -εληφο 

πεξηφδνπ δηεηίαο- ηεζζάξσλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηηο πεξηνρέο New Cairo, 6
th

 of 

October θαη Obour City, πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα «γελλήζνπλ» πνιπάξηζκεο ζέζεηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο απαζρφιεζεο. χκθσλα εμάιινπ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ νκίινπ LuLu, ε αιπζίδα 

πξνζδνθά λα αλνίμεη ζπλνιηθά θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζερνχο ηξηεηίαο 11 ππεξαγνξέο, 

ηέζζεξα κηθξφηεξα ιηαλεκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαζψο θαη κεγάιν θέληξν ππεξεζηψλ logistics 

κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ε 

αιπζίδα LuLu ιεηηνπξγεί ζηελ Αίγππην απφ ην έηνο 2016, δηαζέηνληαο έσο πξφζθαηα έλα 

hypermarket ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ (1
st
 Settlement).  

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Νένο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ν αληηζηξάηεγνο Ahmed Morsi  

ηηο 19/7 νξθίζηεθε λένο Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ν αληηζηξάηεγνο Ahmed Morsi, 

ηέσο γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζαλφληνο, λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ, 

κέρξη πξφηηλνο Τπνπξγνχ, θ. El Assar. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο Σχπνο, ν θ. Morsi είρε επίζεο 

δηαηειέζεη βνεζφο ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο, θαζψο θαη επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

ηεζσξαθηζκέλσλ ησλ αηγππηηαθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ.  

 

Αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί γηα πξνζηαζία ηεο αηγππηηαθήο ραιπβνπξγίαο 

Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπιίνπ, δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο 

Αηγχπηνπ απέξξηςε αίηεζε ηνπ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ κεηαιινπξγηθψλ βηνκεραληψλ (Chamber of 

Metallurgical Industries) γηα αθχξσζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δαζκψλ 25% ζηνλ εηζαγφκελν 

ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη 16% ζηα εηζαγφκελα ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ 

& ράιπβα, ηνπο νπνίνπο επέβαιε νξηζηηθά ηνλ Οθηψβξην 2019 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζην 

πιαίζην κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ ραιπβνπξγηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν ελ ιφγσ θιαδηθφο ζχλδεζκνο εμεηάδεη ηε δηακνξθσζείζα 

θαηάζηαζε, κε ζθνπφ λα αλαζπληάμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη αληηδξάζεη. Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα 

Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο είρε αλαβάιεη 

ηελ πξνγξακκαηηζκέλε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ησλ 

ελ ιφγσ πξντφλησλ, απφ ηα επίπεδα ηνπ 25% γηα ην ράιπβα νπιηζκνχ θαη ηνπ 16% γηα ηα 

ηεκάρηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ράιπβα, ζε 21% θαη 13%, αληίζηνηρα. 

 

Άλνδνο ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ζπλνιηθά ην εμάκελν 2020 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(Automotive Information Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ –

παξά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο 

θαηά ην ηξίκελν Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ 2020- απμεκέλεο ζπλνιηθά θαηά 15,3% ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο νρεκάησλ 

αλήιζαλ θαηά ην πξψην εμάκελν 2020 ζην επίπεδν ησλ 90,4 ρηι. κνλάδσλ, έλαληη 78,4 ρηι. 

κνλάδσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019. Όπσο αλέθεξε ν AMIC, ε κεγέζπλζε ησλ 

πσιήζεσλ νθείιεηαη ζηελ εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο (Ηαλ.-Μαξ. 2020), πνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ζε εηήζηα βάζε, 

πξνηνχ κεησζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη πσιήζεηο εμαηηίαο ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ θπθινθνξίαο 

πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηα κέζα Μαξηίνπ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ AMIC, νη πσιήζεηο 



17 

 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 22% ζε εηήζηα βάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ 2020, θζάλνληαο ηηο 62,2 ρηι. κνλάδεο, εθείλεο θνξηεγψλ κεηψζεθαλ ειαθξψο, 

αλεξρφκελεο ζε 15,6 ρηι. κνλάδεο, ελψ νη εγρψξηεο πσιήζεηο ιεσθνξείσλ θαηέγξαςαλ κεγάιε 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 80% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηηο 12,7 ρηι. κνλάδεο. Απφ πιεπξάο 

θαηαζθεπαζηψλ, ε Chevrolet παξέκεηλε ην brand κε ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο ζηελ αηγππηηαθή 

αγνξά νρεκάησλ κε κεξίδην αγνξάο 20,4%, ελψ νη Toyota θαη Nissan αθνινχζεζαλ κε κεξίδηα 

αγνξάο 12,3% θαη 8,9%, αληίζηνηρα. 

 

Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο εγθαηληάδεη λέεο κνλάδεο ζηε βηνκεραληθή πφιε δέξκαηνο 

ην ηέινο Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία λέσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζην πιαίζην ηεο λέαο κεγάιεο βηνκεραληθήο 

πφιεο πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο, κε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν δέξκαηνο, απνθαινχκελε 

«Πφιε ηνπ Γέξκαηνο» (“Al Robeky Leather City”), θνληά ζηελ πεξηνρή Badr City ζην New 

Cairo, αλαηνιηθά ηνπ Καΐξνπ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην λέν παξαγσγηθφ 

ζπγθξφηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ έμη κνλάδεο θαηεξγαζίαο βάκβαθνο, θαηαζθεπάζηεθε απφ 

εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ (Egyptian National Company for Industrial 

Development) ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 30 κελψλ, ζε έθηαζε 429 feddans (1 feddan = 

4.200 ηεηξ. κέηξα). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ λέν 

ζπγθξφηεκα πξνζθέξεη, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο ηνπ θάζεο, πεξίπνπ 1.350 άκεζεο θαη 

12.000 έκκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σα δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε δειψζεηο 

ζηξαηησηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηα εγθαίληα θαη αλέθεξαλ φηη 26 ζπλνιηθά 

αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη θαη 3 ηερληθνί ζπκβνπιεπηηθνί φκηινη απαζρνιήζεθαλ 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο “Al Robeky Leather City”, ελψ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

απαζρνιήζεθαλ πεξίπνπ 44.000 εξγάηεο θαη 1.100 κεραληθνί θαη ηερληθνί.     

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Ο Κνπβετηηαλφο φκηινο Kharafi National ππνγξάθεη ζχκβαζε ζπληήξεζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Ηνπιίνπ, ν θνπβετηηαλψλ ζπκθεξφλησλ ηερληθφο 

φκηινο Kharafi National ππέγξαςε πνιχ πξφζθαηα ζχκβαζε αμίαο EGP775 εθαη. γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη επηρεηξεζηαθψλ ειέγρσλ, ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 2 

ηνπ δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ. 

 

ε δαλεηζκφ ζα πξνρσξήζνπλ νη αηγππηηαθνί ζηδεξφδξνκνη πξνο πιεξσκή ηεο Siemens 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Ηνπιίνπ, ε θξαηηθή εηαηξεία ησλ αηγππηηαθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ πξνηίζεηαη θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηε ιήςε 

δαλείνπ χςνπο €100 εθαη. απφ θνηλνπξαμία εγρψξησλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή ηνπ 

γεξκαληθνχ νκίινπ Siemens γηα ηα έξγα πνπ απηφο έρεη εθηειέζεη, αθ’ ελφο εγθαηάζηαζεο 

ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη αθ’ εηέξνπ αλάπηπμεο / αλαθαηαζθεπήο 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη δηαβάζεσλ ζην αηγππηηαθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. χκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ δάλεην ζα έρεη δηάξθεηα κεηαμχ 3 θαη 5 εηψλ θαη ζα ηχρεη 

ηεο εγγχεζεο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.         
 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Νεφηεξα φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ, ζην δηάζηεκα 

15 Μαΐνπ έσο 23 Ηνπιίνπ, ζπλνιηθά 605 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο 

είραλ ειεγρζεί θαη ιάβεη ηα απαξαίηεηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

επαλεθθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζε 21 αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηηο 

πεξηνρέο Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά, Αιεμάλδξεηαο, κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο 

Καΐξνπ, νπέδ, Αζνπάλ, Ηζκαειίαο, Λνχμνξ, Βνξείνπ ηλά, Qena, Γακηέηηεο, Fayoum, 

Beheira, Πνξη αΐλη, Dakahlia, Minya, Assiut θαη Sohag. Ζ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο ζε 

αλψηαην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 50% αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί έσο ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην, νπφηε εηθάδεηαη φηη ην πνζνζηφ ζα απμεζεί ζε 75%.  
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Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ Ηνπιίνπ, ν Αηγχπηηνο Τπνπξγφο 

Σνπξηζκνχ θ. El Anani επηζθέθζεθε επίζεκα, ζπλνδεπφκελνο απφ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή 

αηγππηηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ηελ Οπθξαλία φζν θαη ηε Λεπθνξσζία, πνπ 

απνηεινχλ –ηδηαίηεξα ε πξψηε- ζεκαληηθφηαηεο ρψξεο πξνέιεπζεο μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ζηελ Αίγππην, ζε κία πξνζπάζεηα λα πξνσζήζεη ηελ εηθφλα «πγεηνλνκηθήο» 

αζθάιεηαο ηεο ρψξαο θαη λα πξνζειθχζεη πξφζζεηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο απφ ηηο ελ 

ιφγσ αγνξέο-ζηφρνπο. εκεησηένλ φηη ήδε, απφ ηελ επαλεθθίλεζε ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ ζηηο 

αξρέο Ηνπιίνπ, έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε εηζεξρφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Αίγππην απφ 

ακθφηεξεο ηηο σο άλσ ρψξεο. χκθσλα δε κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. El Anani, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ πνπ ππνδέρζεθε ε Αίγππηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ 

εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 26.000 άηνκα, ηα νπνία θαηεπζχλζεθαλ ζηηο πεξηθέξεηεο εθείλεο πνπ 

έρνπλ αλνίμεη γηα ην δηεζλή ηνπξηζκφ (Δξπζξά Θάιαζζα, Νφηην ηλά θαη Matrouh), 

πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηελ Οπθξαλία, ηε Λεπθνξσζία, ηελ Διβεηία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε 

εξβία. 

 

ΟΤΓΑΝ 

Η θπβέξλεζε ηξνπνπνηεί ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εθθηλεί πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εκίζεσο ηνπ Ηνπιίνπ, ε 

ζνπδαληθή θπβέξλεζε, ππφ ην βάξνο ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, 

αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη ηε ζηαδηαθή –εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο- πιήξε απειεπζέξσζε 

ηνπ θαζεζηψηνο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο, κε ηελ ειπίδα φηη αθ’ ελφο 

ζα επηηεπρζεί έλα «ξεαιηζηηθφ» επίπεδν ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο θαη αθ’ εηέξνπ ζα εμαιεηθζεί 

έηζη ε παξάιιειε αλεπίζεκε εγρψξηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ζηελ νπνία ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο 

πξνο ην δνιιάξην θπκαίλεηαη πξνζθάησο πιεζίνλ ησλ 150 ιηξψλ αλά δνιιάξην.  

Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο αλαθνίλσζε φηη έρνπλ δηελεξγεζεί 

ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξέρνληνο έηνπο κε βαζηθφ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ηα θξαηηθά έζνδα εκθαλίδνληαη κεησκέλα 

θαηά πεξίπνπ 40% εμαηηίαο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. Σέινο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ζεκείσζε φηη νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ αλακέλεηαη λα επαλέιζνπλ ζε «θπζηνινγηθέο» ηηκέο κε 

βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, θαζψο πξφθεηηαη λα επηηξαπεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα εηζάγεη 

απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ειιείςεσλ.     


