
1 

 

Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (16-31/5/2020) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Μεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 5% ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

θαο El-Saeed, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ αηγππηηαθνχ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ηαλ.-Μαξ. 2020) αλήιζε ζε 5%, έλαληη αξρηθψλ πξνζδνθηψλ 

–πξν παλδεκίαο- ηεο ηάμεσο ηνπ 5,9%. Καηά ηελ Τπνπξγφ, νη θιάδνη ηνπξηζκνχ, κεηαπνίεζεο, 

θαζψο θαη ρνλδξεκπνξίνπ-ιηαλεκπνξίνπ ήηαλ εθείλνη πνπ ζπλεηζέθεξαλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

επίηεπμε ηνπ σο άλσ ξπζκνχ αλάπηπμεο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019/20. Ζ θα El-Saeed 

πξφζζεζε φηη ε αηγππηηαθή νηθνλνκία ζα κεγεζπλζεί ζπλνιηθά θαηά 4% ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, έλαληη πξνεγνχκελσλ πξνβιέςεσλ πνπ αλέβαδαλ ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ζην 5,8%. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ, ε αλσηέξσ ππνβάζκηζε ησλ εθηηκήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα επηηεπρζεί ην έηνο 2019/20, ζεκαίλεη 

πξαθηηθά φηη ε εθξνή ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζα κεησζεί ζε ηξέρνληεο φξνπο θαηά πεξίπνπ 

EGP105 δηζ., ή 2% ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. εκεηψλεηαη φηη ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21) ζην 2%, εθ’ φζνλ ε νηθνλνκηθή θξίζε 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ζπλερηζηεί έσο ηνλ πξνζερή Γεθέκβξην. 

 

Γηάζεζε αηγππηηαθώλ νκνιόγσλ ζε δνιιάξηα αμίαο $5 δηζ. 

ηηο 22/5 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο εμέδσζε θαη δηέζεζε 

θξαηηθά νκφινγα ζε δνιιάξηα, δηάξθεηαο 4, 12 θαη 30 εηψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $5 δηζ., 

πξαγκαηνπνηψληαο ηε κεγαιχηεξνπ ζηα ρξνληθά κεγέζνπο έθδνζε νκνιφγσλ ζε μέλν λφκηζκα 

θαη δηάζεζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζθνπφ ηελ επείγνπζα εμαζθάιηζε πξφζζεησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2020/21).  

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε πξνζθνξά ησλ αηγππηηαθψλ νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα 

ππεξθαιχθζεθε θαηά 4,4 θνξέο απφ ηε δήηεζε, ε νπνία αλεξρφηαλ ζπλνιηθά, πξνηνχ αθφκε 

νινθιεξσζεί ε έθδνζε, ζε $22 δηζ., πξνεξρφκελε απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 400 επελδπηέο απφ ηηο 

ΖΠΑ, ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία, ηε Μ. Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 60 νη 

νπνίνη επέλδπζαλ γηα πξψηε θνξά ζε αηγππηηαθά νκφινγα. Απφ ηα νκφινγα δηάξθεηαο 4 εηψλ 

αληιήζεθε $1,25 δηζ. κε απφδνζε 5,75%, απφ ηα δσδεθαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα αληιήζεθε 

$1,75 δηζ. κε απφδνζε 7,625%, ελψ απφ ηα ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο νκφινγα αληιήζεθαλ $2 

δηζ., κε απφδνζε 8,875%. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ έθδνζε νκνιφγσλ ζε δνιιάξηα ήηαλ ε 

δεχηεξε πνπ έιαβε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), έπεηηα απφ 

εθείλελ ηνπ παξειζφληνο Ννεκβξίνπ, φηαλ ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε δηαζέζεη θξαηηθά νκφινγα 

ζε δνιιάξηα, δηάξθεηαο 4, 12 θαη 40 εηψλ, ζπλνιηθήο αμίαο $2 δηζ.   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κνλδύιηα $50 εθαη. επείγνπζαο βνήζεηαο από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα 

ην ηέινο Μαΐνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέθξηλε ηελ εθηακίεπζε θνλδπιίσλ χςνπο $50 εθαη. 

γηα ηελ παξνρή επείγνπζαο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζεί ε ρψξα ζηνπο ηνκείο εληνπηζκνχ, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. Ζ 

ελ ιφγσ βνήζεηα πξνο ηελ Αίγππην απνηειεί κέξνο ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 

$6 δηζ., πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) 

θαη ηελ International Development Association (IDA) κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ρσξψλ ψζηε λα 

αληεπεμέιζνπλ ηφζν ζε πγεηνλνκηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

παλδεκίαο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε επηρνξήγεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξφθεηηαη λα 

δηνρεηεπζεί ζηελ αλάπηπμε θαη δηαλνκή ηαηξηθψλ εθνδίσλ, ζηελ εθπαίδεπζε & θαηάξηηζε 

επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ πγείαο, ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαξαληίλαο, 

ζεξαπείαο θαη απνκφλσζεο, ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ αληηκεηψπηζεο 

θξνπζκάησλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή πξφζζεηεο ηερλνινγηθήο θαη ηαηξηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
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πινπνίεζε κηθξψλ εθζηξαηεηψλ πξνβνιήο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ ηνλ 

αηγππηηαθφ πιεζπζκφ (“public awareness”) ηεο ζεκαζίαο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 

θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο.  

Ζ Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al Mashat, ζε ζρεηηθέο δειψζεηο αλέθεξε φηη ε έγθξηζε 

ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα απνηειεί έκπξαθηε ζηήξημε ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ θαη ζην 

ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηεο αξκφδηαο γηα 

ηελ Αίγππην δηεπζχληξηαο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαο Wes, «ε Σξάπεδα θηλεηνπνηείηαη 

άκεζα γηα λα ζπλδξάκεη ηελ Αίγππην λα εληζρχζεη ην ζχζηεκά ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο επηδεκίαο 

θνξσλντνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ ηαρεία πξνζηαζία ησλ θησρφηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν 

επάισησλ απφ νηθνλνκηθήο θαη πγεηνλνκηθήο απφςεσο αηγππηηαθψλ λνηθνθπξηψλ». Θπκίδνπκε 

φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέθξηλε ηελ παξνρή δαλείνπ χςνπο $400 

εθαη. πξνο ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ λένπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε ρψξα, κε έκθαζε ζηε ζηήξημε ησλ αδχλακσλ 

νηθνλνκηθά πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ηελ νινθιήξσζε έξγσλ ππνδνκψλ ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ 

εθαξκφδεηαη ην λέν ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

πλερίδνληαη νη δηεξγαζίεο θαη νη αληηπαξαζέζεηο γηα ην κεγάιν αηζηνπηθό θξάγκα 

ην ηέινο Μαΐνπ, ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε καθξνζθειή απαληεηηθή επηζηνιή πνπ 

θαηέζεζε ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ ΖΔ, γηα ην δήηεκα ηεο 

πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ ππφ θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, 

επηζεκαίλνληαο φηη «ε Αηζηνπία δελ έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα επηδεηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο 

Αηγχπηνπ γηα λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο, ελψ ε αηζηνπηθή θπβέξλεζε 

έρεη ήδε πξνζθέξεη ζπκθσλία ζηελ αηγππηηαθή πιεπξά». Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο είρε ππνβάιεη ζηηο 10/4 ζρέδην πξνζσξηλήο 

ζπκθσλίαο ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ε 

πξψηε θάζε πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο, ην νπνίν απνξξίθζεθε σζηφζν απφ ακθφηεξεο ηηο ελ 

ιφγσ θπβεξλήζεηο, κε ηελ αηηηνινγία φηη ην ελ ιφγσ ζρέδην δελ πεξηειάκβαλε ιχζεηο ζε νπζηψδε 

εθθξεκή δεηήκαηα δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, πνπ αθνξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα 

πιήξσζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο ζε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. Λίγν κεηά ηα 

κέζα Μαΐνπ, ν νπδαλφο Π/Θ θ. Hamdok, αλαθνίλσζε φηη είρε εθθηλήζεη δηπισκαηηθή 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ αηζηνπηθή θπβέξλεζε λα επηζηξέςεη ζην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ ζπλάληεζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο πνπ είρε κε ηνλ Π/Θ ηεο 

Αηγχπηνπ, θ. Madbouly. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ 

ΖΔ θ. Guterres θάιεζε ηελ Αίγππην, ηελ Αηζηνπία θαη ην νπδάλ «λα επηιχζνπλ εηξεληθά ηηο 

δηαθσλίεο ηνπο επί ηνπ κεγάινπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, επηηπγράλνληαο κία επσθειή ζπκθσλία 

θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο, επί ηε βάζεη ηεο ζρεηηθήο δήισζεο αξρψλ ηνπ έηνπο 2015». ην ηέινο 

Μαΐνπ, ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο ζπκθψλεζε γηα 

επαλέλαξμε ησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ ζπλάληεζεο πνπ είρε ν Αηζίνπαο Π/Θ θ. 

Ahmed κε ην νπδαλφ νκφινγφ ηνπ θ. Hamdok.   

 

Απζηεξνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκώλ θπθινθνξίαο ζηελ Αίγππην θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Eid 

Καηά ηελ εβδνκάδα ησλ αξγηψλ ηεο κεγάιεο κνπζνπικαληθήο γηνξηήο ηνπ ηέινπο ηνπ 

Ρακαδαληνχ, Eid Al-Fitr, πνπ δηάξθεζε απφ ηηο 24/5 έσο ηηο 29/5, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

επέβαιε πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία, κε απαγφξεπζε ησλ θάζε είδνπο δεκνζίσλ 

κεηαθνξψλ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 5 κκ έσο ηηο 6 πκ θαζεκεξηλά, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπλαζξνίζεσλ θαη, ζπλαθψο, ηεο εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηε ρψξα. Απφ ηνπο ελ 

ιφγσ πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο εμαηξέζεθαλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ, 

θαζψο θαη νη θαη’ νίθνλ παξαδφζεηο έηνηκσλ θαγεηψλ, ελψ θιεηζηά παξέκεηλαλ ηα θάζε είδνπο 

θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα, νη δεκφζηνη ρψξνη αλαςπρήο θαη ηα πάξθα, ηα εκπνξηθά θέληξα θαη νη 

παξαιίεο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ). Δλ ιεηηνπξγία θαηά ηελ αλσηέξσ πεξίνδν παξέκεηλαλ, θαηά ηηο 

ψξεο πνπ επηηξεπφηαλ ε θπθινθνξία, ηα ζνχπεξ κάξθεη, ηα παληνπσιεία θαη ηα θαξκαθεία. 
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Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε επέβαιε κέηξν ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο κάζθαο πξνζψπνπ απφ ηνπο 

πνιίηεο ζε νηνδήπνηε θιεηζηφ δεκφζην ρψξν, απφ ηηο 30 Μαΐνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, γξαθείσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη θαηαζηεκάησλ, 

θαζψο θαη φισλ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. χκθσλα κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε, κεηά 

ην ηέινο ησλ αξγηψλ ηνπ Eid Al-Fitr, ήηνη απφ ηηο 30/5 θαη γηα πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ, νη 

πεξηνξηζκνί επαλέξρνληαη ζηελ πξν Ρακαδαληνχ θαηάζηαζε, κε πιήξε απαγφξεπζε 

θπθινθνξίαο απφ ηηο 8 κκ έσο ηηο 6 πκ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ απνθαζίζηαληαη κεξηθψο ηα 

σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ. Σν ζρεηηθφ 

πξσζππνπξγηθφ δηάηαγκα αλαθέξεη επίζεο φηη παξαηείλεηαη, κέρξη λενηέξαο, ε αλαζηνιή ηεο 

δηεζλνχο αεξνπνξηθήο θίλεζεο απφ θαη πξνο ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα, ελψ ζπκίδνπκε φηη νη 

εκπνξεπκαηηθέο πηήζεηο (air cargo) ζπλερίδνπλ λα δηεμάγνληαη θαλνληθά θαηά ην δηάζηεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ 2
1/2

 κελψλ. 

 

Σν θξαηηθό αλαπηπμηαθό ηακείν ηεο Αηγύπηνπ δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνλ θιάδν πγείαο 

Όπσο δήισζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ πξφζθαηα ζπζηαζέληνο θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ 

ηακείνπ (SWF) θ. Soliman, ζην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Π/Θ ηεο Αηγχπηνπ θ. Madbouly 

θαη ηελ Τπνπξγφ Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, ην Σακείν έρεη ζέζεη ηνπο θιάδνπο πγείαο θαη 

ζπζηεκάησλ logistics γηα ηε θαξκαθνβηνκεραλία ζηελ θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ φζνλ 

αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνκεαθψλ ππνηακείσλ. Όπσο δήισζε ν θ. Soliman, ην SWF δίλεη επίζεο 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ, γεσξγίαο θαη ππνδνκψλ, φζνλ 

αθνξά ηε δεκηνπξγία ππνηακείσλ. Καηά ηνλ θ. Soliman, ην Σακείν έρεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

αλαπξνζαξκφζεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, 

φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ. Θπκίδνπκε φηη ην Ννέκβξην 

2019, ην SWF πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηε ζχζηαζε κηθξφηεξσλ ηνκεαθψλ ζεκαηηθψλ ππνηακείσλ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ projects ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

βηνκεραλίαο, logistics, ηξνθίκσλ, πγείαο θαη κεηαθνξψλ. Ο ηφηε πξνγξακκαηηζκφο ζε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ζεκαηηθψλ ππνηακείσλ ζε πξψηε 

θάζε, εηδηθεπκέλσλ ζηελ ελέξγεηα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο αξραηφηεηεο, θαζψο θαη ηε βηνκεραλία, 

αληίζηνηρα, ελψ πξνγξακκαηηδφηαλ ε ζχζηαζε –ζε ακέζσο επφκελε θάζε- θαη ηέηαξηνπ 

ππνηακείνπ, εηδηθεπκέλνπ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αγξνβηνκεραλία. 

 

Σν θνηλνβνύιην δίλεη πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ζε κεηώζεηο ηειώλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

ην ηέινο Μαΐνπ, ε νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ζε πξνθαηαξθηηθή βάζε 

ηηο πξνηαζείζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ γηα ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηείηαη ζηα δηαλεκφκελα 

κεξίζκαηα εγρψξησλ εηαηξεηψλ. Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο Μαΐνπ, ε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή 

πξνυπνινγηζκνχ είρε εγθξίλεη ηηο εμαγγειζείζεο απφ ηα κέζα Μαξηίνπ κεηψζεηο ηνπ ζπληειεζηή 

ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζε 0,075% απφ 0,15% γηα ηνπο ληφπηνπο επελδπηέο, θαη ζε 0,125% απφ 

0,15% γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, θαζψο θαη ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ (withholding tax) γηα 

ηε ιήςε κεξηζκάησλ απφ εγρψξηεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε ζπληειεζηή 5%, έλαληη ζπληειεζηή 

10% πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα.  

Δπηπιένλ, ε νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ έδσζε ηελ πξνθαηαξθηηθή ζπγθαηάζεζή ηεο ζηελ 

παξνρή απαιιαγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ην θξάηνο θαηέρεη κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 51% 

απφ ην θφξν επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ. Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα Μαξηίνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

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

αλαθνηλσζεί ε πεξαηηέξσ αλαζηνιή εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ 

θεξδψλ απφ κεηαβηβάζεηο ηίηισλ θαηά δχν αθφκε έηε, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, θαζψο επίζεο ε 

κφληκε απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ απφ ηελ ελ ιφγσ θνξνιφγεζε. χκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (θνξνινγηθφο θψδηθαο), νη εηαηξείεο 

θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ ζα επηβαξχλνληαη επίζεο κε θφξν επί ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο θεξδψλ 

απφ πσιήζεηο γεο ζε ηξάπεδεο ζην πιαίζην δηαθαλνληζκψλ ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο απηέο.  

Σέινο, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ –επίζεο ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην εμαγγειζείζα 

απφ ηελ θπβέξλεζε- αλαζηνιή ηεο θνξνινγίαο επί ηεο αγξνηηθήο γεο γηα δηάζηεκα δχν εηψλ. 

χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, δηα ηεο ελ ιφγσ έγθξηζεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ 
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παξαηείλεηαη έσο ην έηνο 2022 ε -ήδε ππάξρνπζα απφ ην έηνο 2017- αλαζηνιή ηεο θνξνιφγεζεο 

ηεο αγξνηηθήο γεο κε ζπληειεζηή 14%, κε ζηφρν ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνπο αγξφηεο ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. 

 

Δθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε 

ε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο ζην πιαίζην webinar πνπ δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δπηκειεηήξην 

Αηγχπηνπ (AmCham), ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed 

αλέθεξε φηη ε αλάθακςε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ζηελ επνρή πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ 

εμάιεηςε ηεο παλδεκίαο αλακέλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν «νκαιή» θαη ζηαδηαθή, έρνληαο ην 

ζρήκα θακπχιεο “U”, αληί πξνεγνχκελσλ θπβεξλεηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ δηέβιεπαλ απφηνκε 

θαη ηαρεία αλάθακςε (ζρήκαηνο “V” ή θαη “W”). Ζ Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ε θπβέξλεζε έρεη 

θαηαξηίζεη πνιιαπιά ελαιιαθηηθά ζελάξηα φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο 

έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Καηά ηελ θα El-Saeed, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα παξακείλεη 

ρακειφο ζηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ 2020, κε ηνλ εηήζην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ λα 

εθηηκάηαη ζην 3,5% θαη εμαηξεηηθά ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ 

εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ζ Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ εθηίκεζε εμάιινπ φηη ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ 10% πξνο ην ηέινο ηνπ 2020, εμαηηίαο ηεο 

επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ησλ κέηξσλ πξνο πεξηνξηζκφ εμάπισζεο 

ηεο επηδεκίαο, ε νπνία επηθέξεη απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ θα El-Saeed δήισζε επίζεο φηη ε 

νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε πνπ ζα ιάβεη ε Αίγππηνο απφ ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) κε ηε κνξθή “stand-by arrangement” πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνο φθεινο ηνπ ηδησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

ηνκέα, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Η θπβέξλεζε αλαγγέιιεη πεξηθνπέο ζηηο απνιαβέο ησλ κηζζσηώλ ιόγσ θνξσλντνύ 

ην ηέινο Μαΐνπ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ελέθξηλε 

λνκνζρέδην ην νπνίν επηβάιιεη πεξηθνπή ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζην θαζαξφ κεληαίν εηζφδεκα 

φισλ ησλ θξαηηθψλ, αιιά θαη ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηνπ 0,5% ζηηο θαζαξέο 

απνιαβέο ησλ ζπληαμηνχρσλ, απφ ην μεθίλεκα ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ Ηνχιην 

2020 θαη γηα έλα ρξφλν. χκθσλα κε ζρεηηθφ θπβεξλεηηθφ αλαθνηλσζέλ, ε επηβνιή ηεο σο άλσ 

θξάηεζεο ζηα εηζνδήκαηα ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ην 

θξάηνο λα ρξεκαηνδνηήζεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ ζηελ νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζηήξημε ησλ θιάδσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ 

παλδεκία, αιιά θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε απφ ηελ επηβνιή ηεο 

σο άλσ «έθηαθηεο εηζθνξάο», κε βάζε ην εγθξηζέλ λνκνζρέδην, ζα απνηειέζνπλ νη 

ρακειφκηζζνη, ήηνη εθείλνη ησλ νπνίσλ νη κεληαίεο απνιαβέο δελ ππεξβαίλνπλ ηνλ θαηψηαην 

κηζζφ (EGP2.000). εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην ζα πξέπεη λα ςεθηζηεί απφ ηελ 

νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπγθιεζεί θάπνηα ζηηγκή κεηά ηηο 7/6. 

 

Σν Τπ. Οηθνλνκηθώλ κπνξεί λα ειαηηώζεη ιίγν ηνλ εγρώξην δαλεηζκό 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ζην ηέινο Μαΐνπ, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ζθέπηεηαη λα ειαηηψζεη ειαθξψο ην επίπεδν ηνπ εγρψξηνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ, κε ζθνπφ, 

κεηαμχ άιισλ, λα κεηψζεη θαη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Καηά ηα 

αλαθνηλσζέλ, ην Τπνπξγείν ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνδέρεηαη 

θαηά ηε δηάζεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε ιίξεο, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(2019/20), δεδνκέλνπ φηη ζηα θξαηηθά ηακεία έρνπλ πνιχ πξφζθαηα εηζξεχζεη θεθάιαηα απφ ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) χςνπο $2,77 δηζ., κέζσ ηεο ιήςεο επείγνπζαο 

ρξεκαηνδνηηθήο αξσγήο (“rapid financing instrument” - RFI). χκθσλα κε έγθπξνπο εγρψξηνπο 

νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε σο άλσ ζθέςε ηεο θπβέξλεζεο είλαη απνιχησο ινγηθή, θαζψο ηα 

ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ηνπ ΓΝΣ πξνζθέξνληαη ζε ζαθψο ρακειφηεξν επηηφθην απφ φηη ηα 

θεθάιαηα πνπ αληινχληαη απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. εκεηψλεηαη φηη ιίγν πξηλ ηα κέζα Μαΐνπ 

έρνπλ μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Σακείνπ κε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζρεηηθά κε 

ρσξηζηφ αηγππηηαθφ αίηεκα γηα παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κέζσ “stand-by 

arrangement”, πηζαλφηαηα ηεο ηάμεσο ησλ $5,5 κε $6 δηζ., ελψ ηαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ην 
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δηεζλή νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε επξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο θαη κε άιινπο 

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

πξφζζεησλ πφξσλ ηεο ηάμεσο ησλ $4 δηζ.  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Δγθαηαιείπεηαη ε πξνζπάζεηα εμαγνξάο ηεο Bank Audi Egypt από ηε First Abu Dhabi 

Bank 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, κέζσλ Μαΐνπ, ε First Abu Dhabi Bank έρεη 

αλαζηείιεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο εμαγνξάο ηεο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο ηνπ κεγάινπ 

ιηβαληθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ Bank Audi, «εμαηηίαο ησλ πξσηφγλσξσλ ζπλζεθψλ αβεβαηφηεηαο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο παλδεκίαο». χκθσλα κε αλψλπκεο πεγέο ηηο νπνίεο 

επηθαιείηαη ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην χςνο ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο επξφθεηην λα αλέιζεη ζε πεξί 

ηα $700 εθαη. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο είρε εμάιινπ αλαθέξεη ζηηο αξρέο Μαΐνπ φηη ε εκηξαηηλή 

ηξάπεδα είρε νινθιεξψζεη ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

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

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ εμαγνξά. Ζ First Abu Dhabi Bank είρε δειψζεη φηη πξνηίζεην λα απνθαζίζεη γηα ην εάλ 

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

2020. Όπσο ζεκείσζε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν αηγππηηαθφο βξαρίνλαο ηεο Bank Audi, 

πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε κφιηο ηξία ππνθαηαζηήκαηα ην έηνο 2005, έρεη επεθηείλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αηγππηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά, δηαζέηνληαο 50 ππνθαηαζηήκαηα θαη 

ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηάμεσο ησλ $4,4δηζ., ζχκθσλα κε ζηνηρεία επηεκβξίνπ 

2019. Δπηπιένλ, εγρψξηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν κεγάινο ιηβαληθφο ηξαπεδηθφο φκηινο 

δελ πξφθεηηαη –ηνπιάρηζηνλ ζην νξαηφ κέιινλ- λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε πξνεγνχκελνπ 

ζρεδίνπ ηνπ γηα έμνδν απφ ηελ αηγππηηαθή αγνξά εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ 

έρεη πιήμεη ην Λίβαλν. 

 

Σν θνηλνβνύιην ελέθξηλε λνκνζρέδην γηα ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα 

ην ηέινο Μαΐνπ, ιίγν πξηλ ηηο αξγίεο ηνπ ηέινπο ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, ην αηγππηηαθφ 

θνηλνβνχιην ελέθξηλε ην νξηζηηθνπνηεκέλν θείκελν ηεο πνιπαλακελφκελεο λέαο λνκνζεζίαο γηα 

ηε ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεζψξα λέσλ δηαηάμεσλ, 

παξαπέκπνληαο ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην γηα ηειηθή λνκνηερληθή επεμεξγαζία ζην λνκηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο (State Council). Ζ λέα λνκνζεζία, ε νπνία επξίζθεηαη ππφ δηακφξθσζε 

θαη δηαδηθαζία δηαβνπιεχζεσλ απφ ην έηνο 2017, δίδεη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. Μεηαμχ 

άιισλ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ φζνλ αθνξά ηελ έθδνζε αδεηψλ ζε εηαηξείεο εγγχεζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ παξνρή 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. 

Δπίζεο, ε λέα λνκνζεζία πξφθεηηαη λα επηβάιεη εηδηθφ ηέινο ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζηα ηξαπεδηθά 

θέξδε, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ ηακείνπ γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Σν λνκνζρέδην, αθνχ 

ηχρεη ηειηθήο λνκνηερληθήο επεμεξγαζίαο απφ ην λνκηθφ ζπκβνχιην, αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί 

απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη λα ηεζεί ζε ηζρχ, ιακβάλνληαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θ. Al Sisi. εκεηψλεηαη φηη ε λέα ηξαπεδηθή λνκνζεζία πξφθεηηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ ηζρχνπζα απφ ην έηνο 2003 λνκνζεζία (Ν. 88/2003) πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο 1 

έσο 3 εηψλ γηα ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηάμεηο απηήο.  

 

Διαθξά πηώζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηνπ επξώ 

Σα δηεζλή εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία αζρνιήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ κε ηελ πηψζε ηεο 

ηζνηηκίαο ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ ζηα ρακειφηεξα επίπεδά ηεο απφ ηηο 

αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. πγθεθξηκέλα, ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην 
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δηακνξθψζεθε ζηηο 15,798 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 21/5, ηειεπηαία εξγάζηκε 

εκέξα πξηλ ηηο αξγίεο ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ, έλαληη ηζρπξφηεξσλ επηπέδσλ ηζνηηκηψλ πνπ 

είραλ πξνεγεζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ, ζηηο 15,688 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 12/5 θαη ζηηο 

15,689 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 17/5. Αληίζηνηρα, ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην επξψ θηλήζεθε 

επίζεο θαζνδηθά, θιείλνληαο ζηηο 17,33 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 21/5, έλαληη πςειφηεξσλ ηζνηηκηψλ, 

θάησ ησλ 17 ιηξψλ αλά επξψ λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ (16,927 ιίξεο αλά δνιιάξην 

ζηηο 7/5 θαη 16,935 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 14/5). Όπσο επηζήκαλε πάλησο ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο, ε αηγππηηαθή ιίξα έρεη επηδείμεη αμηνζαχκαζηα ζεκεία αληνρήο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ θαη 

ησλ ππνινίπσλ ηζρπξψλ δηεζλψλ λνκηζκάησλ, φληαο αθφκε αλαηηκεκέλε πξνο ην δνιιάξην θαηά 

1,1% έλαληη ησλ αξρψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ 

Αίγππην, φπσο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ηε ζπλαθή 

«θπγή» μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηε ρψξα, ηεο ηάμεσο ησλ $17 δηζ. απφ ην μεθίλεκα 

ηεο παλδεκίαο. εκεηψλεηαη φηη ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην αλεξρφηαλ ζε 15,48 ιίξεο 

αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο) ζηηο 23/2 θαη ζε 15,97 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ε ηζνηηκία ηεο πξνο ην επξψ αλεξρφηαλ ζε 17,86 ιίξεο αλά επξψ (ηηκή 

αγνξάο) ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 16,73 ιίξεο αλά επξψ ζηηο 20/2.   

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ αλαθνηλώλεη παξνρή εγγπήζεσλ ζε δάλεηα 

χκθσλα κε δήισζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer ζηα κέζα 

Μαΐνπ πξνο ην θξαηηθφ εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν (ΜΔΝΑ), ε λνκηζκαηηθή Αξρή ηεο 

Αηγχπηνπ πξφθεηηαη λα παξάζρεη εγγπήζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ην 80% ηεο αμίαο εθάζηνπ 

δαλείνπ πνπ ζα παξέρνπλ νη εγρψξηεο ηξάπεδεο πξνο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο 

πξσηνβνπιίαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ζηήξημε ησλ θιάδσλ βηνκεραλίαο, γεσξγίαο θαη 

θαηαζθεπψλ κε ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP100 δηζ. εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηελ ελ ιφγσ 

πξσηνβνπιία, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο ρνξεγνχλ δάλεηα κε κεηνχκελν θιηκαθσηά επηηφθην ηεο 

ηάμεσο ηνπ 8%, ζε κηθξνκεζαίεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο ησλ σο άλσ 

θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Amer, νη ελ ιφγσ εγγπήζεηο αλακέλεηαη λα 

ρνξεγνχληαη κέζσ ηεο θξαηηθήο Credit Risk Guarantee Company, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, έρνληαο ήδε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο δαλείσλ πξνο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο EGP25 δηζ., κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάιεςεο 

θηλδχλνπ απφ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ζε πνζνζηφ κφιηο 20% ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ.    

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Η Telecom Egypt ζα κεηάζρεη ζηελ εγθαηάζηαζε ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ φηη ν θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο 

Αηγχπηνπ, Telecom Egypt, ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμία δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νκίισλ νη 

νπνίνη ζα εγθαηαζηήζνπλ κεγάιν ππνζαιάζζην ηειεπηθνηλσληαθφ θαιψδην πνπ ζα ελψλεη ηελ 

Δπξψπε, ηε Μ. Αλαηνιή θαη 16 αθξηθαληθέο ρψξεο, έρνληαο ζπλνιηθφ κήθνο 37 ρηι. ρικ. θαη ζα 

έρεη ηίηιν “2Africa”. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην ελ ιφγσ ππνζαιάζζην θαιψδην 

αλακέλεηαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηε δπλακηθφηεηα ησλ επξπδσληθψλ θαη θηλεηψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ζηελ Αθξηθή θαη ηε Μ. Αλαηνιή, δηνρεηεχνληαο ζηελ Αθξηθή 

ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα δεδνκέλσλ πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ πξνζθέξνπλ φια ηα ππνζαιάζζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά θαιψδηα πνπ είλαη ζήκεξα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Σν λέν 

ππνζαιάζζην θαιψδην κεηαθνξάο δεδνκέλσλ εθηηκάηαη φηη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην έηνο 2023 

ή ην 2024. Μεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θνηλνπξαμία πινπνίεζεο ηεο σο άλσ θαισδηαθήο 

ζχλδεζεο πεξηιακβάλνληαη φκηινη φπσο ην Facebook, ε Orange, ε Vodafone, ε China Mobile 

International, ε MTN Global Connect, ε Saudi Telecom θαη ε West Indian Ocean Cable 

Company, ελψ ην θαιψδην ζα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη ν γαιιηθφο φκηινο Alcatel 

Submarine Networks. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Telecom Egypt πξφθεηηαη 

παξάιιεια λα εγθαηαζηήζεη λέν ηειεπηθνηλσληαθφ θαιψδην πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Αίγππην κε ηε 

. Αξαβία, θαζψο θαη λα θαηαζθεπάζεη λένπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη θαισδηαθέο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Ras Gharib θαη νπέδ, φπσο θαη ηειεπηθνηλσληαθφ θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ 

πνπ ζα δηαηξέρεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Ras Gharib θαη Πνξη αΐλη, παξάιιεια κε 

ηε Γηψξπγα νπέδ. 
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Πξσηνβνπιία ηνπ Τπ. Δπηθνηλσληώλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο γηα ελίζρπζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο 

θ. Talaat ζην ηέινο Μαΐνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε 

πξσηνβνπιίαο κε ηίηιν “Our Digital Opportunity” κε ζηφρν λα βνεζεζνχλ νη κηθξνχ θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα μεπεξάζνπλ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

ηεο παλδεκίαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Talaat, ε πξνεηνηκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο είρε μεθηλήζεη πξηλ 

ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο, θαζψο ην αξκφδην Τπνπξγείν είρε ήδε έιζεη ζε επαθέο 

ηφζν κε κεγάινπο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο ηειεπηθνηλσληαθνχο νκίινπο φζν θαη κε νξγαλψζεηο 

ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο. Καηά ηνλ Τπνπξγφ, ε πξσηνβνπιία αλακέλεηαη λα θαηεπζχλεη 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ εγρψξησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη έξγσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, δεκηνπξγψληαο 

παξάιιεια έλα πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπζπεηξψζεσλ κεηαμχ κηθξψλ θαη 

αλαδπφκελσλ ηερλνινγηθψλ εηαηξεηψλ. Ο θ. Talaat ηφληζε επίζεο φηη ζηελ πξσηνβνπιία 

πεξηιακβάλνληαη θαη απ’ επζείαο αλαζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ projects ζε κηθξέο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, θαζψο 

θαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, απεπζπλφκελα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηνλ 

Τπνπξγφ, ε πξσηνβνπιία πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί απφ ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο (ITIDA), κέζσ εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

«ςεθηαθψλ επθαηξηψλ» ε νπνία ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Ο θ. Talaat αλέθεξε φηη ε πξψηε θάζε 

ηεο πξσηνβνπιίαο ζα πεξηιακβάλεη 33 projects, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ EGP900 εθαη. 

 

Ο όκηινο Edita εηζέξρεηαη ζηνλ θιάδν κπηζθνηνπνηίαο 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηα κέζα Μαΐνπ, ν κεγάινο εγρψξηνο φκηινο ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ – ζλαθ, Edita Food Industries, μεθίλεζε πξφζθαηα ηελ παξαγσγή θαη ην 

ιαλζάξηζκα ζηε ιηαλεκπνξηθή αγνξά λέαο ζεηξάο κπηζθφησλ ππφ ην brand “Oniro”. 

εκεηψλεηαη φηη ε Edita απνηειεί ηελ θνξπθαία αηγππηηαθή βηνκεραλία παξαγσγήο ζλαθ, πνπ 

ηδξχζεθε πξν εηθνζαεηίαο κε ζπλεπελδπηή, ηφηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ Chipita. 

Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Edita, θ. Berzi, «ε είζνδνο ηεο 

εηαηξείαο ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ε ζπλαθήο δεκηνπξγία λέσλ ξνψλ εζφδσλ γηα ηελ 

Edita απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κεγέζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο». Ο θ. Berzi πξφζζεζε φηη «ε Edita ζα ζπλερίζεη λα κεγαιψλεη ην ραξηνθπιάθηφ ηεο 

πξνζθνξάο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κπηζθφησλ θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο, θεθαιαηνπνηψληαο επί 

ηεο παξαδνζηαθήο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γεπζηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο κε πξντφληα ζε πξνζηηέο ηηκέο». Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε 

φηη κε ην λέν ηεο πξντφλ, πξψην ηεο ζεηξάο “Oniro”, πνπ θέξεη ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία “Oniro 

Cookie Crisp”, ν φκηινο Edita πξαγκαηνπνηεί ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε 

αηγππηηαθή αγνξά κπηζθφησλ, εθηηκψκελνπ εηήζηνπ κεγέζνπο πσιήζεσλ πνπ αλέξρεηαη ζε 

EGP4,6 δηζ. θαη κέζνπ ξπζκνχ εηήζηαο κεγέζπλζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 16% θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία. χκθσλα κε πεγέο ηνπ νκίινπ Edita, ην επελδπηηθφ θφζηνο ηεο λέαο γξακκήο 

παξαγσγήο αλέξρεηαη ζε EGP55 εθαη., ελψ θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα αλακέλεηαη λα 

ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία δχν κεγάιεο απνζεθεπηηθέο κνλάδεο βαλίιηαο θαη ζνθνιάηαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο κπηζθφησλ. χκθσλα κε νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε ηνπ νκίινπ Edita θαηά ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε EGP83 εθαη., θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 34% 

έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2019.  

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Δμάκελε απαγόξεπζε έθδνζεο θαηαζθεπαζηηθώλ αδεηώλ από ηελ θπβέξλεζε 

Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαΐνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Τπνπξγφο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θ. 

Shaarawy αλαθνίλσζε ηελ επηβνιή εμάκελεο απαγφξεπζεο έθδνζεο θαηαζθεπαζηηθψλ αδεηψλ 

ζε ηδηψηεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ 

πεξηνρψλ Καΐξνπ θαη Αιεμάλδξεηαο, θαζψο επίζεο ηελ αλαζηνιή νηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη λα θάλεη κε έξγα ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ, έσο φηνπ νη ηδηνθηήηεο 

παξνπζηάζνπλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε λέα 

λνκνζεζία γηα ηηο θαηαζθεπέο. Ακέζσο κεηά ηηο αξγίεο ηνπ Eid Al-Fitr, θξαηηθά ζπλεξγεία 

πξνέβεζαλ κάιηζηα ζε θαηεδαθίζεηο νξηζκέλσλ πξνζθάησο αλεγεξζέλησλ απζαηξέησλ 

θηηζκάησλ ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο. εκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ απαγνξεχζεηο αθνξνχλ 

κφλνλ ηα ηδησηηθά έξγα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηα κεγάια 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα πνπ πινπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο.   

Θπκίδνπκε φηη ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε ην λέν εληαίν 

νηθνδνκηθφ θψδηθα (“Unified Building Code”), ν νπνίνο εηζήγε πνιπάξηζκεο ηξνπνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνπκέλσο ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο θαηαζθεπέο, επηβάιινληαο 

απζηεξφηεξνπο πνιενδνκηθνχο θαλφλεο θαη απζηεξφηεξα πξφζηηκα ζε ηπρφλ παξαβάηεο.  

  

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζα απμήζεη ηηο επελδύζεηο ζε έξγα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα 

απμήζεη ηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

επίπεδν ησλ EGP700 δηζ. θαηά ην δηάζηεκα ησλ πξνζερψλ εηψλ. Καηά ηηο αλσηέξσ πεγέο, ε 

ζπλνιηθή επελδπηηθή αμία ησλ έξγσλ ηνπ θιάδνπ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ είραλ πινπνηεζεί απφ 

ηελ θπβέξλεζε Al Sisi έσο ηα κέζα ηνπ 2019 αλήιζε ζε EGP361,4 δηζ., ελψ εθείλε ησλ έξγσλ 

κεηαθνξάο-δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ αλήιζε ζε EGP4,4 δηζ. Οη πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ζιεθηξηζκνχ αλέθεξαλ επίζεο φηη ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα πνπ πξνζηέζεθε ζην αηγππηηαθφ 

ειεθηξηθφ δίθηπν ζηε δηάξθεηα ησλ ζεηεηψλ ηεο θπβέξλεζεο Al Sisi αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 

30.000 MW, νδεγψληαο ηε ρψξα ζηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα, ζηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ 

δηαθνπψλ ηεο εγρψξηαο ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξηθφ ξεχκα, θαζψο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εμαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ, 

ζηνρεχεηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα κπνξεί απηφ λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο θηινδνμίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθήο 

ζεκαζίαο ελεξγεηαθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν. Δπηπιένλ, ν βξαρππξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ επέθηαζε θαη γελίθεπζε ηεο ρξήζεο 

κεηξεηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κε πξνπιεξσκέλεο θάξηεο), κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπφλσλ πνιηηψλ γηα ππεξβνιηθέο ρξεψζεηο απφ ην 

ζχζηεκα.    

 

Γεκνζηεύκαηα γηα αλαζεώξεζε όξσλ εμαγνξάο Edison από ηνλ όκηιν Energean 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο ηεο Αηγχπηνπ αλαθέξζεθε ζηα κέζα Μαΐνπ ζε αίηεκα ηνπ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ νκίινπ πδξνγνλαλζξάθσλ Energean πξνο ηνλ ηηαιηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν Edison 

πξνθεηκέλνπ ν δεχηεξνο λα πξνβεί ζε επαλαμηνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο 

θνξσλντνχ επί ησλ ηηκψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ θίλεζε ηνπ νκίινπ Energean αλακέλεηαη λα θαζπζηεξήζεη ηε 

ζρεδηαδφκελε εμαγνξά ηνπ δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Edison, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηγππηηαθψλ θνηηαζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη, θαζψο θαίλεηαη, ε 

ειιεληθή πιεπξά επηδηψθεη λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο εμαγνξάο. εκεηψλεηαη φηη ε εμαγνξά ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο Edison, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Αίγππην, απφ ηελ 

Energean πξνγξακκαηηδφηαλ αξρηθά λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2019. χκθσλα κε 

ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε ζπλνιηθή αμία ζηελ νπνία αξρηθά πξνβιεπφηαλ λα εμαγνξάζεη ε 

Energean νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθην πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Edison αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ $850 

εθαη. χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαΐνπ, ν ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ φκηινο 

δήισζε πσο «ειπίδεη λα νινθιεξψζεη γξήγνξα, ζηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο, ηελ εμαγνξά 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Edison», απνδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζε 

«δεηήκαηα δηαδηθαζηψλ ξνπηίλαο, θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ». 
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Ο εγρψξηνο θιαδηθφο Σχπνο έρεη επηζεκάλεη φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη ήδε 

απφ πέξζη εγθξίλεη ηελ εμαγνξά ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Edison ζηελ Αίγππην, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ κεξίδην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ, 

πεξηιακβάλνληαο ηξεηο πεξηνρέο παξαρψξεζεο ζηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα αλάπηπμε θαη 

παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ (Abu Qir, West Wadi El Rayan θαη Rosetta) θαη έμη πεξηνρέο 

παξαρψξεζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο. 

 

ύκβαζε ηεο Elsewedy Electric γηα θαηαζθεπή ηνπηθνύ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Elsewedy 

Electric, ε ζπγαηξηθή ηνπ, Elsewedy Electric for Trading & Distribution ππέγξαςε ζχκβαζε γηα 

ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνθήξπμε θαη ηελ θαηαζθεπή (EPC) έξγνπ δεκηνπξγίαο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 

ζηελ πεξηνρή East Owaynat, ζηα λφηηα ηεο Αηγχπηνπ. χκθσλα κε ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε EGP475 εθαη., ελψ ην έξγν ζα εθηειεζηεί ζε 

βάζε “turnkey” ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 8 κελψλ θαη ζα αθνξά ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 

πνπ ζα θαιχπηεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 200 ρηι. ζηξεκκάησλ. Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Elsewedy Electric for Trading & Distribution είλαη πξσηνπφξνο ζηελ 

θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηάζεο 220 KV θαη 500 

KV κήθνπο άλσ ησλ 1.000 ρικ., θαζψο θαη αληίζηνηρσλ ειεθηξηθψλ ππνζηαζκψλ ηφζν ζηελ 

αηγππηηαθή επηθξάηεηα, φζν θαη επξχηεξα ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. 

 

Ο αηγππηηαθόο όκηινο Petrojet αλαιακβάλεη έξγν θ/α ζηε Μνδακβίθε 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ θιαδηθνχ Σχπνπ, o κεγάινο αηγππηηαθφο ηερληθφο 

θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο κε εηδίθεπζε ζε έξγα ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, Petrojet, αλέιαβε έξγν 

θαηαζθεπήο / πξνκήζεηαο θαη ζπλδξνκήο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

πνπ απαηηείηαη γηα έξεπλεο ζε βαζηά χδαηα, ζην κεγάιν project παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μνδακβίθε. Όπσο δηεπθξίληζε ζε ζρεηηθφ ηνπ αλαθνηλσζέλ 

ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ, ζηελ Petrojet αλαηέζεθε απφ ην κεγάιν ακεξηθαληθφ φκηιν 

ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ, Baker Hughes, λα θαηαζθεπάζεη 

εμνπιηζκφ ζπλνιηθνχ βάξνπο 700 ηφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμνπιηζκνχ δηάλνημεο 

θξεάησλ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα πξνκεζεχζεη ε Petrojet πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηελ Baker Hughes ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ, ζηα αλνηθηά ηεο Μνδακβίθεο ζε απφζηαζε 40 ρικ. 

απφ ηηο αθηέο. Καηά ηνλ θιαδηθφ Σχπν, πξφθεηηαη γηα ην πξψην ππεξάθηην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν 

πνπ αλαιακβάλεη ε Petrojet ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή θαη εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αηγππηηαθνχ νκίινπ λα δηεηζδχζεη ηφζν ζηε Μνδακβίθε, φζν θαη ζηελ Σαλδαλία, ηελ Οπγθάληα 

θαη ηελ Κέλπα. εκεηψλεηαη φηη ην κεγάιν project θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Μνδακβίθεο ζπλίζηαηαη 

ζηελ άληιεζε αεξίνπ απφ κεγάιν ππεξάθηην θνίηαζκα –εθηηκψκελνπ κεγέζνπο 65 ηξηζ. θ.π.- 

ζηα αλνηθηά ηεο ρψξαο θαη ηελ ηξνθνδνζία κε απηφ κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο 

(LNG) πνπ ζα ζηεγάδεηαη ζε ρεξζφλεζν ζηε ζηεξηά. Σν κεγάιν project, ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν 

γαιιηθφο φκηινο Total, θηινδνμεί λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθφηαηεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ ελ 

ιφγσ θησρή ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, κε ηηο πξψηεο πνζφηεηεο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ λα 

πξνζδνθάηαη πσο ζα θαηαζηνχλ δηαζέζηκεο ην έηνο 2024.           

 
ΔΜΠΟΡΙΟ 

Η Αίγππηνο θνξπθαίνο παγθνζκίσο εμαγσγέαο θαηεςπγκέλσλ θξανπιώλ ην 2019 

πκθσλα κε εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ε Αίγππηνο απνηέιεζε θαηά ην 

έηνο 2019 ην κεγαιχηεξν ζε παγθφζκην επίπεδν εμαγσγέα θαηεςπγκέλσλ θξανπιψλ, 

αληηζηνηρψληαο ζε κεξίδην 20% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ ηνπ είδνπο, ζε φξνπο πνζνηήησλ. 

Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο αηγππηηαθέο θαηεςπγκέλεο 

θξάνπιεο ην 2019 ήηαλ ε Γεξκαλία, ε νπνία απνξξφθεζε κεξίδην 24% ησλ ζπλνιηθψλ 

αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ ηνπ είδνπο. Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη αηγππηηαθέο 

εμαγσγέο θαηεςπγκέλσλ θξανπιψλ ην 2019 ήηαλ κεγέζνπο 140 ρηι. ηφλσλ ζε πνζφηεηεο θαη 

$165 εθαη. ζε αμία. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο θαηεςπγκέλσλ 

θξανπιψλ έρνπλ κεγεζπλζεί θαηά 40% ζηελ πεληαεηία 2015-2019, παξά ην γεγνλφο φηη απηέο 

είραλ παιαηφηεξα –ην έηνο 2016- ζπλδεζεί κε θξνχζκαηα επαηίηηδαο ηχπνπ Α ζηηο ΖΠΑ, κε 
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απνηέιεζκα νξηζκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Δ.Δ., λα επηβάινπλ πξφζζεηνπο 

εληαηηθνχο ειέγρνπο ζηα εηζαγφκελα θνξηία. 

 

Η COMESA εγθαζηδξύεη ειεθηξνληθή πιαηθόξκα γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, θαηά ηε δηάξθεηα πξφζθαηεο 

ηειεδηάζθεςεο ησλ ππνπξγψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Κνηλήο Αγνξάο Αλαηνιηθήο & Νφηηαο 

Αθξηθήο (COMESA) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα δεηήκαηα ζπληνληζκνχ, απνθαζίζηεθε ε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα βαζηθψλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ελ ιφγσ πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ 

σο άλσ απφθαζε ειήθζε ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. Οη ππνπξγνί ζπληνληζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ ηεο COMESA, θαηά ηελ ηειεδηάζθεςή ηνπο, πηνζέηεζαλ εμάιινπ νδεγίεο πεξί θνηλψλ 

κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο 21 ρψξεο κέιε, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε 

επαξθψλ πνζνηήησλ απνζεκάησλ βαζηθψλ αγαζψλ (θπξίσο ηξνθίκσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ) ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, φζν θαη αθνχ απηή 

παξέιζεη. Οη ρψξεο κέιε ζα δεκνζηεχνπλ επίζεο ειεθηξνληθά νπνηνδήπνηε λέν κέηξν εκπνξηθήο 

ή ηεισλεηαθήο θχζεο πνπ ελδερνκέλσο πηνζεηνχλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, ψζηε λα 

ελεκεξψλνληαη φια ηα ππφινηπα θξάηε ηεο COMESA, θαζψο θαη ε Γξακκαηεία ηνπ ελ ιφγσ 

πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ. Οη νδεγίεο θαιχπηνπλ εμάιινπ ηηο δηαθξαηηθέο κεηαθνξέο βαζηθψλ 

αγαζψλ θαη αγαζψλ ζην πιαίζην αλζξσπηζηηθήο ή επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο.   

 

Η Αίγππηνο «ρηίδεη» απνζέκαηα ζηηαξηνύ από εγρώξηεο πεγέο 

χκθσλα κε ηνλ εγρψξην νηθνλνκηθφ Σχπν, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε 

δηαδηθαζία πξνκήζεηαο απμεκέλσλ πνζνηήησλ ζηηαξηνχ απφ ληφπηνπο θαιιηεξγεηέο, κε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ θαηλφκελα πεξηθνπήο ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

– κεησκέλσλ εμαγσγψλ ηνπ πξντφληνο απφ θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο ρψξεο-πξνκεζεπηέο ηεο 

Αηγχπηνπ, φπσο ε Ρσζία θαη Ρνπκαλία, πξνθεηκέλνπ απηέο λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηνπο δηθνχο 

ηνπο πιεζπζκνχο επάξθεηα ζε ζηηάξη θαηά ηελ ηξέρνπζα δπζρεξή ζπγθπξία ηεο δηεζλνχο 

παλδεκίαο θνξσλντνχ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε θξαηηθή Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 

(General Authority for Supply Commodities – GASC) έρεη πξνκεζεπηεί πνζφηεηεο ζηηαξηνχ 

κφιηο 240 ρηι. ηφλσλ απφ ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεο πξνζπάζεηα 

αγνξάο ζηηαξηνχ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, βξέζεθε αληηκέησπε 

κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζθνξψλ, θαζψο αξθεηνί απφ ηνπο δηεζλείο πξνκεζεπηέο 

ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο ηνπο ζηηαξηνχ, πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζνπλ επαξθή 

εγρψξηα απνζέκαηα. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη 

λα θαηαθέξεη λα εηζάγεη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο 800 ρηι. ηφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ζηηαξηνχ ζην βφξεην εκηζθαίξην. Δπηπιένλ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη 

έσο ην ηέινο Μαΐνπ αγνξάζεη πνζφηεηεο 3,1 εθαη. ηφλσλ ζηηαξηνχ απφ εγρψξηνπο θαιιηεξγεηέο, 

πνζφηεηα ζεκαληηθφηαηα απμεκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  

 

Ο GAFI εγθξίλεη 103 projects ζε ηδησηηθό εκπνξηθό / επηρεηξεκαηηθό θέληξν ηνπ Καΐξνπ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & 

Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ελέθξηλε ηελ παξνρή ζηήξημεο ζε 103 λέα επελδπηηθά ζρέδηα ζηελ 

επελδπηηθή δψλε ηνπ λένπ κεγάινπ εκπνξηθνχ / επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ City Centre Almaza, 

ην νπνίν θαηαζθεχαζε ν εκηξαηηλφο φκηινο Majid Al Futtaim –ν νπνίνο δηαζέηεη πινχζηα 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αίγππην- ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ θαη εγθαηληάζηεθε ζηηο 

αξρέο Γεθεκβξίνπ 2019. Ο GAFI έδσζε εμάιινπ νδεγίεο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζεο αδεηψλ ζηα εγθξηζέληα ελ ιφγσ επελδπηηθά ζρέδηα. Σν επελδπηηθφ / θαηαζθεπαζηηθφ 

θφζηνο ηνπ λένπ εκπνξηθνχ θέληξνπ αλέξρεηαη ζε πιεζίνλ ησλ EGP9,5 δηζ. (πεξίπνπ $600 

εθαη.), ε δε θαηαζθεπή ηνπ είρε μεθηλήζεη ην 2016. Σν ελ ιφγσ εκπνξηθφ θέληξν έρεη έθηαζε 

πεξίπνπ 120 ζηξεκκάησλ, δηαζέηεη κεγάιν θαηάζηεκα ηεο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο Carrefour, 

280 εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ρψξνπο αλαςπρήο θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ.  
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Γεκνζηεύκαηα πεξί παξάηαζεο ηζρύνο ηξερόλησλ αληηζηαζκηζηηθώλ δαζκώλ ράιπβα  

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ φηη ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & 

Βηνκεραλίαο θα Gamea απνθάζηζε ηε ρξνληθή παξάηαζε ηζρχνο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ 

πνπ είραλ επηβιεζεί απφ ηνλ Οθηψβξην 2019 ζηηο εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ. Οη ελ 

ιφγσ δαζκνί, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, είραλ επηβιεζεί δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 907/2019, ηφζν 

ζηνλ εηζαγφκελν ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 

7213 & 7214), φζν θαη ζηα 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. Θπκίδνπκε φηη ζηα κέζα Απξηιίνπ, ην 

αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο είρε αλαβάιεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 11 

Απξηιίνπ 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. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ 

φηη ε θα Gamea απνθάζηζε λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ησλ ηξερφλησλ επηπέδσλ ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ έσο ηνλ Οθηψβξην ηξέρνληνο έηνπο. Όπσο αλαθέξνπλ ηα ζρεηηθά 

νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ε παξάηαζε ηζρχνο ησλ αηγππηηαθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο ραιπβνπξγηθψλ έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο ραιπβνπξγίαο θπξίσο απφ 

ηνπξθηθά πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο. Σα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ πάλησο φηη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο 

πξνθάιεζε αλάκηθηεο αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαζεηνπνηεκέλσλ ραιπβνπξγηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηάηαγκα ηνπ Οθησβξίνπ 2019 είρε επηβάιεη, φζνλ αθνξά ηνπο 

δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο 7213 & 7214, αξρηθφ δαζκφ χςνπο 25% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ 

πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ν νπνίνο ζα κεησλφηαλ ζην 21% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 

11/4/2021 θαη ζην 17% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022, θαζψο θαη ειάρηζηνπο δαζκνχο 

$125, $105 θαη $85 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ην 

δαζκνινγηθφ θσδηθφ 7207, ην δηάηαγκα πξνέβιεπε αξρηθφ δαζκφ 16% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα 

ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία κείσζε απηνχ ζην 13% γηα ηελ πεξίνδν 

12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 10% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022, θαζψο επίζεο 

ειάρηζηνπο δαζκνχο $74, $60 θαη $46 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, αληίζηνηρα. 

 

εκαληηθή αληαπόθξηζε ζην δηεζλή δηαγσληζκό γηα έξεπλα θνηηαζκάησλ ρξπζνύ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, δέθα δηεζλείο φκηινη έρνπλ κέρξη 

ηψξα αγνξάζεη ην εγρεηξίδην ησλ φξσλ ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ έρεη πξνθεξχμεη ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη άδεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ρξπζνχ 

θαη νξπθηψλ ζε ζπλνιηθέο εθηάζεηο 56.000 ηεηξ. ρικ. ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν θαη ηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη αξρίζεη λα δέρεηαη πξνζθνξέο ζην πιαίζην 

ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζηηο 15 Μαξηίνπ, ελψ ε πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ιήγεη ζηηο 

15 Ηνπιίνπ. Ο δηαγσληζκφο είλαη ν πξψηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο, 

αλακνξθσκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ έρεη 

ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ αιιά θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν.   

 

πκθσλία AOI κε όκηιν Benya Capital γηα κνλάδα παξαγσγήο θαισδίσλ νπηηθώλ ηλώλ 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο (ΑΟΗ, ζπκθεξφλησλ ηνπ 

αηγππηηαθνχ ηξαηνχ) θαη ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ νκίινπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη 

ζπζηεκάησλ Benya Capital (γλσζηνχ πεξηζζφηεξν σο Fiber Misr Systems) κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία κεγάιεο κνλάδαο –επηθάλεηαο 50.000 ηεηξ. κέηξσλ- παξαγσγήο θαισδίσλ νπηηθψλ 

ηλψλ, επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP1 δηζ., ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, πιεζίνλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο Ain Sokhna. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν επηθεθαιήο ηνπ ΑΟΗ, θ. El Tarras, ν νπνίνο 

ππέγξαςε ηα ζρεηηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Benya Capital, «ε ζπκθσλία απνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία εζληθήο βηνκεραλίαο πνπ λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζε 

δίθηπα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνινγηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, αλνίγνληαο 

επίζεο ην δξφκν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ ηνπ παξαγφκελνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 
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εμνπιηζκνχ πξνο ηελ Αθξηθή θαη ηνλ Αξαβηθφ θφζκν». Καηά ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζρεδηάδεηαη λα μεθηλήζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2021, κε εηήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 4 εθαη. ρικ. θαισδίσλ 

νπηηθψλ ηλψλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ζηαδηαθά. Ζ Benya Capital έρεη επηιέμεη, 

ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν Corning Inc. σο βαζηθφ πξνκεζεπηή 

ηνπ εξγνζηαζίνπ κε νπηηθέο ίλεο.    

 

Πξνο ην ηέηαξην ηξίκελν 2020 νη δηαγσληζκνί γηα έξγα αθαιάησζεο 

χκθσλα κε πξφζθαηεο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο ΓΗΣ ηνπ αηγππηηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ. Hanoura, νη ηαμηδησηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν δεκηνπξγνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηνπο δηεζλείο νκίινπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο λα εθηηκήζνπλ ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηηο ηέζζεξηο ζρεδηαδφκελεο κνλάδεο 

αθαιάησζεο ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ (ζπγθεθξηκέλα κία ζηελ πεξηνρή 

Hammam ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο ρψξαο θαη ηξεηο ζηελ αθηνγξακκή ηεο Δξπζξάο 

Θάιαζζαο, κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Safaga θαη Quseir), νη δηαγσληζκνί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

νπνίσλ πξνγξακκαηίδνληαη γηα θάπνηα ζηηγκή αξγφηεξα θέηνο. Οη δηαγσληζκνί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα ιάβνπλ ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

δεπηέξνπ ηξηκήλνπ, σζηφζν έρνπλ κεηαηεζεί ρξνληθά γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ε αλακνλή θξαηηθήο βνήζεηαο νη εγρώξηεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαΐνπ, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε πεγέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ν εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο ηεο Αηγχπηνπ, EgyptAir, αλακέλεη ηε 

ιήςε παθέηνπ ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο απφ ην θξάηνο, χςνπο EGP2 δηζ., κε ηελ πξνζδνθία φηη 

απηή ζα εθηακηεπζεί πξνηνχ αξζνχλ νη απαγνξεχζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ εθηέιεζε 

πηήζεσλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζα θαιχςεη ην ρξένο ηνπ εζληθνχ 

αεξνκεηαθνξέα, έσο φηνπ ε ιεηηνπξγηθή δπλακηθφηεηα ηεο εηαηξείαο απνθαηαζηαζεί έζησ 

κεξηθψο, επαλεξρφκελε ζε επίπεδν 80% ηνπ ηδίξνπ ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη, 

φπσο είρε εμαγγείιεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε ηνλ Απξίιην, ε εμεηαδφκελε ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλδξνκή πξνο ηνλ εζληθφ αεξνκεηαθνξέα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνηηκεζηαθφ επηηφθην, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 8%. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη λσξίηεξα εμαγγείιεη ζπλνιηθή 

πνιηηηθή ζηήξημεο ηφζν ησλ αεξνκεηαθνξψλ φζν θαη άιισλ θιάδσλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο 

πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηε δηεζλή παλδεκία θνξσλντνχ, κε ζπλνιηθά θνλδχιηα χςνπο EGP10 δηζ., 

πξνεξρφκελα απφ ην κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ παθέην δηάζσζεο ηεο νηθνλνκίαο, θνλδπιίσλ 

EGP100 δηζ. πνπ έρεη δεζκεχζεη ε θπβέξλεζε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Ζ ζρεδηαδφκελε ζηήξημε πξνο ηνλ θιάδν ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θνξναπαιιαγέο, θαζψο θαη πξφζβαζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

ζε επηδνηνχκελα δάλεηα κε εμαηξεηηθά επλντθνχο φξνπο, αλάινγνπο κε εθείλνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.    

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Manar, ε θπβέξλεζε 

έρεη ζπζηήζεη εηδηθή επηηξνπή γηα λα εμεηάζεη αηηήκαηα ιήςεο βνήζεηαο απφ ηηο εγρψξηεο 

ηδησηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ 

αεξνκεηαθνξέσλ θαιεί ην θξάηνο λα ηνπ παξάζρεη πξφζβαζε ζε ρακειφηνθα δάλεηα ζε 

δνιιάξην κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ εηαηξεηψλ.  

Σέινο, φπσο θαηέγξαςε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, φια ηα αηγππηηαθά αεξνδξφκηα έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη ζεξκηθέο θάκεξεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο ησλ 

ηαμηδησηψλ. 

 

Γελ δηαθαίλεηαη επί ηνπ παξόληνο επαλέλαξμε επηβαηηθώλ πηήζεσλ ζηελ Αίγππην 

ην πιαίζην ησλ θπβεξλεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πεξηνξηζκψλ ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ αξγηψλ ηνπ ηέινπο ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ, ε 

θπβέξλεζε αλαθνίλσζε επίζεο ηελ επ’ αφξηζηνλ θαη κέρξη λενηέξαο ζπλέρηζε ηεο αλαζηνιήο 
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ησλ δηεζλψλ επηβαηηθψλ πηήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην, πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη δελ ζα 

ππάξρνπλ δηεζλείο πηήζεηο ηνπιάρηζηνλ έσο πεξίπνπ ηα κέζα Ηνπλίνπ. Θπκίδνπκε φηη ε 

αεξνπνξηθή θίλεζε ησλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ (cargo) ζπλερίδεηαη θαλνληθά, ελψ 

επίζεο εθηεινχληαη νξηζκέλεο εγρψξηεο πηήζεηο. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θ. Manar, «ε Αίγππηνο αλακέλεη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο 

Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (ΗΑΣΑ)».   

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο EBRD γηα ην ιηκέλα Γακηέηηεο 

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

& Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ελέθξηλε ηε ιήςε δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο χςνπο $300 εθαη. ηεο 

ιηκεληθήο Αξρήο ηεο Γακηέηηεο (Damietta Port Authority) απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε αληηθείκελν ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο 

δεχηεξνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) ζην ιηκάλη. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, πνπ επηθαιέζηεθαλ πεγέο ηεο σο άλσ ιηκεληθήο Αξρήο, ε EBRD είρε 

ζπκθσλήζεη θαη’ αξρήλ ήδε απφ πέξζη λα ρνξεγήζεη δάλεην χςνπο €400 εθαη. πξνο ην ιηκέλα 

ηεο Γακηέηηεο, σζηφζν ε θξίζε πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο παλδεκία θνξσλντνχ 

θαζπζηέξεζε θάπσο ηε ιήςε θπβεξλεηηθήο έγθξηζεο γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ.   

 

Η θνηλνπξαμία Bombardier, Orascom & Arab Contractors μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

“monorail” 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ φηη ε θνηλνπξαμία ηνπ θαλαδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ νκίινπ Bombardier κε ηνπο κεγάινπο αηγππηηαθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο 

Orascom θαη Arab Contractors μεθίλεζε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο κίαο εθ ησλ δχν 

γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”), ε νπνία ζα ζπλδέεη ηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ 

(Nasr City) κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα. Θπκίδνπκε φηη ε δεχηεξε γξακκή «κνλήο 

ηξνρηάο» ζα ζπλδέζεη ηα δπηηθά πξνάζηηα ηνπ Καΐξνπ (6
th

 of October City κε ηε Γθίδα). Ζ –

ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο σο άλσ 

θνηλνπξαμίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», 

πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. είρε ππνγξαθεί ηνλ Αχγνπζην 2019. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα δελ 

αλέθεξαλ ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ.  

   

ΣΟΤΡΙΜΟ 

ηαδηαθή επαλεθθίλεζε ιεηηνπξγίαο αηγππηηαθώλ μελνδνρείσλ 

Μέρξη κεξηθέο εκέξεο κεηά ηηο αξγίεο ηνπ ηέινο ηνπ ηεξνχ κήλα ηνπ Ρακαδαληνχ (Eid Al-Fitr), ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο είρε αλαθεξζεί ζε επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο –ζε πνζνζηφ 25% ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηνπο- ζπλνιηθά 78 μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζζαο, Ννηίνπ ηλά θαη Αιεμάλδξεηαο, νη 

νπνίεο ειέγρζεθαλ θαη έιαβαλ ηα ζρεηηθά πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά. Όπσο ζπκπιήξσζε ν 

νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

απνθαζίζηεθε λα απνιαχνπλ αλαβνιή ηεο εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο απφ ινγαξηαζκνχο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έσο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλάληεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ & Αξραηνηήησλ.       

 

Πξνβιέςεηο πιεξόηεηαο μελνδνρείσλ ζηελ Αίγππην ην έηνο 2020 

ε δεκνζηεπζείζεο –ζην ηέινο Μαΐνπ- εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηνλ θιάδν ηνπξηζκνχ θαηά ην 

ππφινηπν ηνπ έηνπο 2020, ν φκηινο Colliers International εθηηκά φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ηα 

μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ ζα θαηαγξάςνπλ πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 

44%, ελψ ην 2021 ε πιεξφηεηά ηνπο ζα αλέβεη ζην 65%. Γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, ην θεηηλφ  

πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 43%, ελψ ην 2021 

πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζε 62%. Γηα ηε Hurghada ε θεηηλή πιεξφηεηα πξνβιέπεηαη λα θζάζεη 

ην 34% θαη γηα ην Sharm El Sheikh ην 31%, αληίζηνηρα, ελψ γηα ην 2021 ηα ελ ιφγσ πνζνζηά 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε 62% θαη ζε 43%, αληίζηνηρα.  
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ΟΤΓΑΝ 

ε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ν δείθηεο πιεζσξηζκνύ ζην νπδάλ 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ 

ηνλ Απξίιην ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε εθ λένπ κεγάιε αχμεζε, θζάλνληαο ζην ηζηνξηθά 

πςειφ επίπεδν ηνπ 99%, έλαληη 81,64% ην Μάξηην, 71,36% ην Φεβξνπάξην, 64,28% ηνλ 

Ηαλνπάξην, 57,01% ην Γεθέκβξην θαη 60,67% ην Ννέκβξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ άλνδνο ηνπ 

ηηκάξηζκνπ ηνλ Απξίιην απνδίδεηαη θαη πάιη θπξίσο ζηελ άλνδν ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ησλ 

ηξνθίκσλ, σο απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα ζε βαζηθά αγαζά φπσο ην 

αιεχξη -θαη ζπλαθψο ην ςσκί- θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» 

αγνξάο ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε εγρψξηεο δεκνζηνγξαθηθέο 

πεγέο, ν ηξηπιαζηαζκφο ηεο ηηκήο ηνπ ςσκηνχ ππήξμε απφ ηηο πξσηαξρηθέο αθνξκέο ηεο έλαξμεο 

ησλ δηαδειψζεσλ δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ –έθπησηνπ πιένλ- πξνέδξνπ Al-

Bashir, ην Γεθέκβξην ηνπ 2018.  

 

Γεκηνπξγία θξαηηθνύ ηακείνπ αμηνπνίεζεο πεξηνπζηώλ πνπ έρνπλ δεκεπζεί 

Όπσο δήισζε ζηα κέζα Μαΐνπ ν νπδαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi, ην ζνπδαληθφ 

θξάηνο ζχζηεζε εηδηθφ ηακείν γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξψελ ζηειερψλ ηνπ έθπησηνπ θαζεζηψηνο Al-Bashir, ηα νπνία έρνπλ δεκεπζεί ιφγσ ηνπ φηη 

είραλ απνθηεζεί παξάλνκα. Καηά ηνλ θ. Al-Badawi, ηα δεκεπζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφζν 

ππφ κνξθή ρξεκάησλ θαη ρξενγξάθσλ φζν θαη κε ηε κνξθή γαηψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ζηεξίμνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο, ησλ 

απνθαζηζζεηζψλ θαη πξνσζνχκελσλ κεγάισλ απμήζεσλ ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ φπνησλ έθηαθησλ κέηξσλ ιεθζνχλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ.     

 

ην ηέινο Ινπλίνπ ε δηεζλήο δηάζθεςε δσξεηώλ γηα ην νπδάλ 

Όπσο αλέθεξε ζηα κέζα Μαΐνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν επηθεθαιήο ηεο επξσπατθήο 

δηπισκαηίαο θ. Borrell αλαθνίλσζε φηη ε επί καθξφλ αλακελφκελε δηάζθεςε δηεζλψλ δσξεηψλ 

πξνο ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νπδάλ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζην Βεξνιίλν, ζηηο 25 

Ηνπλίνπ. Ζ δηάζθεςε, ε νπνία θέξεη ηίηιν “Sudan Partnership Conference” δηνξγαλψλεηαη απφ 

ηελ Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε, ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

νπδάλ, ζε κία πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηελ ελ 

εμειίμεη δηαδηθαζία πνιηηηθήο κεηάβαζεο ζην νπδάλ. Ζ ελ ιφγσ δηάζθεςε αλακέλεηαη λα 

ζπγθεληξψζεη δηεζλή θεθάιαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ρψξαο, έπεηηα απφ 30 ρξφληα απνκνλσηηζκνχ θαη ζσξείαο δηεζλψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ 

θαζεζηψηνο Al-Bashir. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ν θχξηνο φγθνο ησλ δηεζλψλ 

θεθαιαίσλ πνπ ζα δεζκεπζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νπδάλ εθηηκάηαη πσο ζα πξνέιζνπλ απφ 

ηελ Δ.Δ. 

 

Πεξηνξηζκνύο ζηηο αλαιήςεηο εθαξκόδνπλ νη ζνπδαληθέο ηξάπεδεο 

ηα κέζα Μαΐνπ, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη νη ηξάπεδεο ηνπ νπδάλ εθάξκνζαλ 

θεθαιαηαθνχο πεξηνξηζκνχο, ζέηνληαο ην φξην ζηηο εκεξήζηεο αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζην επίπεδν 

ησλ 2.000 ζνπδαληθψλ ιηξψλ (πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ $36 κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία), 

έλαληη 5.000 ιηξψλ πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. Απνηέιεζκα ησλ ελ ιφγσ πεξηνξηζκψλ ππήξμε ν 

ζρεκαηηζκφο καθξψλ νπξψλ αλακνλήο έμσ απφ ηηο ηξάπεδεο, ζηα απηφκαηα κεραλήκαηα 

αλάιεςεο κεηξεηψλ (ΑΣΜ). Ζ θαηάζηαζε εμειίρζεθε ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε δεδνκέλνπ φηη, ελ 

φςεη ηεο γηνξηήο ηνπ ηέινπο ηνπ Ρακαδαληνχ (Eid Al-Fitr), ηα εγρψξηα λνηθνθπξηά είραλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε απφ κεηξεηά, ελψ αξθεηά απηφκαηα ηξαπεδηθά κεραλήκαηα (ΑΣΜ) είραλ 

ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηεο εληαηηθήο ρξήζεο. 


