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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,51 δηζ. ην Φεβξνπάξην 2020 
χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέ-
ινο Φεβξνπαξίνπ 2020 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ κε-
ληαία άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $53,3 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,51 δηζ., έλαληη $45,46 δηζ. 
ηνλ Ηαλνπάξην, $45,42 δηζ. ην Γεθέκβξην, $45,35 δηζ. ην Ννέκβξην θαη $45,25 δηζ. ηνλ 
Οθηψβξην 2019, αληίζηνηρα. Ζ σο άλσ ειαθξά αχμεζε έθεξε ηα αηγππηηαθά ζπλαι-
ιαγκαηηθά απνζέκαηα ζε λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκα-
ηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 θαη ηνπ 2019 δηα-
δνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 2011. Γηα ιφγνπο 
ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ην Φεβξνπά-
ξην 2019 αλέξρνληαλ ζε $44,06 δηζ. 
 
Αμηφινγε πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Φεβξνπάξην 2020 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Φεβξνπάξην 2020 –έπεηηα απφ 
ηξεηο ζπλερφκελνπο κήλεο αλνδηθήο πνξείαο- κείσζε έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ζην επί-
πεδν ηνπ 5,32% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 7,17% ηνλ Ηαλνπάξην, 7,1% ην Γεθέκβξην, 
3,63% ην Ννέκβξην θαη 3,15% ηνλ Οθηψβξην 2019, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξη-
ζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ην Φεβξνπάξην 2020 αμηφινγε πηψζε, θζάλνληαο ην επίπεδν 
ηνπ 1,92% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 2,66% ηνλ Ηαλνπάξην, 2,37% ην Γεθέκβξην, 2,11% 
ην Ννέκβξην θαη 2,72% ηνλ Οθηψβξην 2019, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην δηά-
ζηεκα Μαΐνπ-Οθησβξίνπ 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ είρε κεησζεί θαηά πε-
ξίπνπ 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ ην 14,09% ζην 3,15%. Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη 
ην Φεβξνπάξην 2019, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 14,35% ζε 
εηήζηα βάζε. Ζ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Φεβξνπάξην απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κείσ-
ζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ.  
 
Γεκνζηνλνκηθέο αιιαγέο εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε ελ φςεη λένπ θξαηηθνχ πξνυπνιν-
γηζκνχ 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα κέζσλ Μαξηίνπ, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζί-
αο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21), θαζψο 
θαη ησλ εμεηαδφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα, ην Τπνπξγείν Οηθν-
λνκηθψλ έρεη εηζεγεζεί ηελ αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ζην επί-
πεδν ησλ EGP15.000 (έλαληη EGP8.000 πνπ ηζρχεη έσο ζήκεξα), ηελ αχμεζε ηεο νξν-
θήο ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξνιφγεηνπ ζε EGP24.000, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ θνξν-
ινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ, σο αθνινχζσο: εηζνδήκαηα απφ 
EGP15.000 έσο EGP30.000 ζα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 2,5%, εηζνδήκαηα κεηα-
μχ EGP30.000 θαη EGP45.000 κε ζπληειεζηή 10%, εηζνδήκαηα κεηαμχ EGP45.000 
θαη EGP60.000 κε ζπληειεζηή 15%, εηζνδήκαηα κεηαμχ EGP60.000 θαη EGP200.000 
κε ζπληειεζηή 20%, εηζνδήκαηα απφ EGP200.000 έσο EGP400.000 κε ζπληειεζηή 
22,5%, θαη ηέινο εηζνδήκαηα άλσ ησλ EGP400.000 ζα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 
25%.   
Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη πξνβιέςεη λέεο απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 
7% επί ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηνπ 12% ηνπ βα-
ζηθνχ κηζζνχ γηα ηνπο ππνινίπνπο εξγαδφκελνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ πξνζερή 
Ηνχιην.  



 

 

χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκη-
θψλ θ. Maait, «ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 
2020/21 πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε βειηίσ-
ζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφ-
ζην αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρε-
ηηθψλ εληνιψλ πνπ έρεη δψζεη ν Πξφεδξνο ηεο ρψξαο, αιιά 
θαη πξνο αμηνπνίεζε ησλ θαξπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθν-
λνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη εδψ θαη ηε-
ηξαεηία ε θπβέξλεζε».  Ο θ. Maait ζπκπιήξσζε φηη «ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηηο ν-
δεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ Al Sisi κε ζθνπφ ηε ρξήζε θνλδπιίσλ 
χςνπο EGP100 δηζ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο 
παλδεκίαο θνξσλντνχ πνπ πιήηηεη θαη ηελ Αίγππην».    
 
Κπβεξλεηηθή έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020/21, 
αλαζεσξήζεηο καθξννηθνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο 
Μαξηίνπ, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ην ζρέδην θξα-
ηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο 
(2020/21), πνπ ζηνρεχεη ζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δεκν-
ζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ζε 6,3%. 
ε ζπλαθείο δειψζεηο ηεο, ε Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ 
& Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα El-Saeed αλέθεξε πσο ε 
θπβέξλεζε έρεη ειαηηψζεη ην ζηφρν ηεο γηα ην ξπζκφ νηθν-
λνκηθήο αλάπηπμεο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε 5,1%, 
έλαληη 5,8%-5,9% πξνεγνπκέλσο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 
επηβξάδπλζεο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηε δηεζλή παλδεκία 
θνξσλντνχ. χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αηγπ-
πηηαθήο θπβέξλεζεο, νη ξπζκνί αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα 
κεησζνχλ θαηά ην ηξίην θαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ηξέρν-
ληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο  ζε 5,2% θαη 4%, αληίζηνηρα, 
έλαληη ξπζκνχ αλάπηπμεο 5,6% πνπ είρε επηηεπρζεί θαηά ην 
πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε 
αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο ζηφρν θαη 
γηα ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21) ζε 4,2%, έλαληη 
αξρηθνχ ζηφρνπ 6%, εθ’ φζνλ ε παλδεκία θνξσλντνχ ηηζα-
ζεπηεί πξηλ ηνλ πξνζερή Ηνχιην, ελψ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε παξαηαζεί θαη κεηά ηνλ Ηνχιην, 
ε θπβέξλεζε εθηηκά πσο ν ξπζκφο αλάπηπμεο κπνξεί λα 
κεησζεί θαη έσο ην 3%. Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχ-
πνο, νη σο άλσ λεφηεξεο εθηηκήζεηο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξ-
λεζεο πεξί κείσζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο είλαη αξθεηά 
πην αηζηφδνμεο απφ εθείλεο αξθεηψλ έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ 
αλαιπηψλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνβιέπνπλ αθφκε 
θαη χθεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,3% θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 
έηνο. 
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαζεψ-
ξεζε πξνο ην ρεηξφηεξν ηνπο ζηφρνπο ηεο φζνλ αθνξά ηφζν 
ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα –ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ αληί 6,2% 
ηνπ ΑΔΠ πξνεγνπκέλσο- φζν θαη ην ζπλνιηθφ δεκφζην 
ρξένο –ζε 82,7% ηνπ ΑΔΠ αληί 80% ηνπ ΑΔΠ πξνεγνπκέ-
λσο- θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο. Σα θξαηηθά έζνδα 
αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ην έηνο 2020/21 ζε EGP1,3 ηξηζ., 
απμεκέλα θαηά πεξίπνπ EGP200 δηζ. έλαληη ηνπ ηξέρνληνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο, ελψ νη δαπάλεο εθηηκάηαη πσο ζα αλέι-
ζνπλ ζε EGP1,71 ηξηζ., απμεκέλεο θαηά 9% έλαληη ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20, κε αχμεζε ησλ δαπαλψλ κη-
ζζνδνζίαο θαη ζπληάμεσλ, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθ-
παίδεπζεο, δεκνζίσλ επελδχζεσλ, εμαγσγηθψλ επηδνηήζε-
σλ θαη θνηλσληθήο ζηέγαζεο. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε 
ζηνρεχεη εμάιινπ ζε πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλα- 

ζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ. Ζ εθηίκεζε γηα ηελ 
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνυ-
πνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020/21 αλέξρε-
ηαη ζε $61 αλά βαξέιη.     
Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη, φπσο δήισζε ζην ηέινο 
Μαξηίνπ ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχ-
πηνπ (CBE) θ. Amer, ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 
ηεο Αηγχπηνπ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ζε εηζαγσγέο γηα ηνπο πξνζερείο 10 κήλεο. 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην ζρέδην πξνυ-
πνινγηζκνχ, αθνχ εγθξίζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, 
δηαβηβάδεηαη ζην θνηλνβνχιην πξνο ζπδήηεζε θαη ςή-
θηζε, κε ηελ πξψηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο 
θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο λα είλαη πξνγξακκαηη-
ζκέλε γηα ηηο 12 Απξηιίνπ.   
 
Πιεφλαζκα $410,9 εθαη. ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ 
ην 1ν εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20  
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξά-
πεδαο Αηγχπηνπ (CBE), θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019/20 ην ηζνδχγην πιεξσκψλ 
ηεο Αηγχπηνπ εκθάληζε πιεφλαζκα χςνπο $410,9  
εθαη., έλαληη ειιείκκαηνο χςνπο $1,77 δηζ. ην αληί-
ζηνηρν εμάκελν ηνπ έηνπο 2018/19. Ζ δξαζηηθή κείσ-
ζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην αηγππηηαθφ ηζνδχγην πιεξσ-
κψλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αμηφινγε 
πηψζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν κεηψζεθε θαηά 13% ζε εηήζηα 
βάζε, αλεξρφκελν ζε $4,57 δηζ., έλαληη $5,26 δηζ. 
θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018/19. Καηά ην πξψην εμάκελν ηξέρνληνο νηθνλν-
κηθνχ έηνπο κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 
ηζνδπγίνπ θαηά 2,8% ζηα $18,7 δηζ., βαζηθά σο απν-
ηέιεζκα ηεο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 1,7% ζηα 
$32,95 δηζ., ελψ παξάιιεια κεηψζεθαλ θαη νη εμαγσ-
γέο θαηά 0,16% ζηα $14,25 δηζ. Οη κε πεηξειατθέο 
εμαγσγέο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ην πξψην εμάκελν 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά 11,4% ζηα $9,21 
δηζ., ελψ κεηψζεθαλ ηφζν νη πεηξειατθέο (θαηά 1,4% 
ζηα $5,78 δηζ.) φζν θαη νη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο 
(θαηά 1,8% ζηα $27,18 δηζ.). Δπίζεο, ην εμάκελν ηνπ 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηαγξάθεθε κείσζε 
ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ θαηά 16%, ζηα $5 δηζ.   
Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20 απμήζε-
θαλ εμάιινπ ηφζν ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαηά 
6,8% ζηα $7,25 δηζ., φζν θαη ηα εηζεξρφκελα κεηαλα-
ζηεπηηθά εκβάζκαηα, θαηά 13,5% ζηα $13,68 δηζ. ην 
πξψην εμάκελν ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο παξαηε-
ξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαζαξψλ 
άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά 18,5% 
ζηα $4,96 δηζ., θαζψο επίζεο αλαζηξνθή ηεο ηάζεο 
θαζαξψλ εθξνψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ χςνπο 
$5,89 δηζ. ηνπ εμακήλνπ 2018/19 ζε θαζαξέο εηζξνέο 
χςνπο $273,6 εθαη. Ζ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ 
άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 
άλνδν ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ άκεζσλ παξαγσγηθψλ 
επελδχζεσλ (“greenfield investments”) θαηά $1,2 δηζ. 
ζε $3,2 δηζ. ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019/20 
απμήζεθε ν θαζαξφο δαλεηζκφο θαηά 137,3% ζηα 
$2,54 δηζ., θπξίσο εμαηηίαο ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ 
κεζν-καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, χςνπο $2,43 δηζ.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Αληηπαξάζεζε Αηγχπηνπ-Αηζηνπίαο κεηά ηελ απνηπρία 
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην θξάγκα 
Καηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ Μαξηίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλν-
κηθφο –θαη κε- Σχπνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα εθηεηακέλα 
κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ απνηπρία ηνπ 
ηειεπηαίνπ γχξνπ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Αηγχπηνπ
-Αιθιοπίας-Σουδάν ζηην Ουάζιγκηον εξαιηίας ηης μη 
πξνζέιεπζεο ηεο Αηζηνπίαο θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία 
ζηηγκή, θαζψο θαη ηηο πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζε-
σλ Αηγχπηνπ θαη Αηζηνπίαο. Ζ έληαζε κεηαμχ ησλ αλσηέ-
ξσ δεκηνπξγήζεθε θαηφπηλ ηεο δήισζεο απφ πιεπξάο 
αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο ησλ πξνζέζεψλ ηεο λα μεθηλήζεη 
ηελ πιήξσζε ηεο πδάηηλεο δεμακελήο ηνπ κεγάινπ πδξν-
ειεθηξηθνχ θξάγκαηνο “Renaissance” ηνλ πξνζερή Ηνχ-
ιην, παξάιιεια κε ηελ ελ εμειίμεη θαηαζθεπή απηνχ, 
πξνηνχ επέιζεη νξηζηηθή θαη δίθαηε ζπκθσλία επί ηνπ 
δεηήκαηνο κε ηηο θπβεξλήζεηο Αηγχπηνπ θαη νπδάλ. Ο 
Αηγχπηηνο ΤΠΔΞ θ. Shoukry, κε δήισζή ηνπ ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ, αλέθεξε φηη «ην γεγνλφο πσο ε Αηζηνπία είλαη 
ηδηνθηήηξηα ηνπ κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο, 
δελ ηεο δίλεη δηθαηψκαηα ειέγρνπ επί ησλ πδάησλ ηνπ 
Νείινπ». Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε θαη ζηελ 
αηζηνπηθή νπηηθή επί ηνπ δεηήκαηνο, κε ηελ θπβέξλεζε 
ηεο Αηζηνπίαο λα δηαςεχδεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ακεξη-
θαληθήο Γηνίθεζεο –ε νπνία έπαημε ξφιν δηακεζνιαβεηή 
κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ- φηη νη ηεηξάκελεο δηαπξαγκα-
ηεχζεηο είραλ θαηαθέξεη λα γεθπξψζνπλ ηηο δηαθνξέο, 
θαη λα αζθεί θξηηηθή ζηνπο Ακεξηθαλνχο, θαηεγνξψληαο 
ηνπο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πηνζέ-
ηεζαλ απαξάδεθηα κεξνιεπηηθή -ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ 
ηεο Αηγχπηνπ- ζηάζε. εκεηψλεηαη φηη ην ακεξηθαληθφ 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ακέζσο κεηά ηελ απνηπρία ηνπ 
γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, είρε θαιέζεη 
ηελ Αηζηνπία λα ππνγξάςεη ην ζρέδην ηειηθήο ζπκθσλίαο 
γηα ην θξάγκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Σα ζρεηηθά αηγπ-
πηηαθά δεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ πάλησο ζε έθθξαζε 
βνχιεζεο απφ πιεπξάο αηζηνπηθήο θπβέξλεζεο λα ζπλε-
ρίζεη λα κεηέρεη ζε ηξηκεξείο δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ επί-
ιπζε ησλ εθθξεκψλ δηαθνξψλ κε ηνπο δχν γείηνλέο ηεο.  
Απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θηλήζε-
θε πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμαζθάιηζεο ζηήξημεο απφ ηηο 
ππφινηπεο αξαβηθέο ρψξεο –αιιά θαη απφ ηελ Δπξψπε- 
ζηε δηαθνξά ηεο κε ηελ Αηζηνπία, επηηπγράλνληαο κάιη-
ζηα ςήθηζκα ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ ζηηο 4/3, πνπ 
αλαθέξεη φηη «ν χλδεζκνο ζηεξίδεη ηελ Αίγππην θαη ην 
νπδάλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο κε ηελ Αηζηνπία γηα 
ην θξάγκα». Πάλησο, ζχκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ Σχπν, 
ην νπδάλ θάλεθε λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηηο αηγππηη-
αθέο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 
αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο, κελ πξνζππνγξάθνληαο ην αλσ-
ηέξσ ςήθηζκα, θάηη πνπ δεκηνχξγεζε έληνλε δπζαξέ-
ζθεηα ζηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε. 
 
Η Αηζηνπία εηνηκάδεη λέα πξφηαζε πξνο επίιπζε ηνπ 
δεηήκαηνο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηα κέζα 
Μαξηίνπ φηη, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ αηζηνπηθνχ Τπνπξ-
γείνπ Άξδεπζεο, ε θπβέξλεζε ηεο Αηζηνπίαο εηνηκάδεη 
λέα πξφηαζε ζρεηηθή κε ηνλ ηξφπν πιήξσζεο ηεο πδάηη-
λεο δεμακελήο ηνπ κεγάινπ πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο  

(GERD), θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ 
ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ αξλεηηθά νη πδάηηλεο ξνέο ηνπ 
Νείινπ. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε αηζην-
πηθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη πνιχ ζχλην-
κα ηε λέα ηεο πξφηαζε ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αηγχπηνπ 
θαη ηνπ νπδάλ, κε ηελ ειπίδα φηη έηζη ζα βνεζεζεί ε 
επίιπζε ησλ ζεκείσλ δηαθσλίαο πνπ έκεηλαλ αλνηθηά 
ζην πιαίζην ησλ πξφζθαησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζε-
σλ ππφ ηε κεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο. χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πεγέο, «ε λέα πξφ-
ηαζε ζα πξνζηαηεχεη ην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο Αηζηνπίαο 
λα ρξεζηκνπνηεί ηα λεξά ηνπ Νείινπ, ζε απφιπηε αξκνλί-
α κε ηε δηεζλή λνκνζεζία θαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιί-
δεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηάληε ρσξψλ».     
 
Άκεζεο επηπηψζεηο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ 
αηγππηηαθή νηθνλνκία 
Απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ, νπφηε δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία 
ηεο παγθφζκηαο επηδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην, ν 
νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα επηζηακέλα κε 
ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ επηπηψζεσλ απηήο ζηελ νη-
θνλνκία ηεο ρψξαο. Καη’ αξράο, θαηαγξάθεθε ε κεγάιε 
θαζπζηέξεζε ζηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηζαγσγψλ πξψησλ 
πιψλ απφ ηελ Κίλα πνπ ζεκεηψλεηαη ζηα αηγππηηαθά ιη-
κάληα απφ ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο. Ζ ελ ιφγσ θαζπ-
ζηέξεζε δεκηνχξγεζε, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκν-
ζηεχκαηα, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα –κεηαμχ άιισλ- ζηηο 
εγρψξηεο θαξκαθνβηνκεραλίεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη θα-
ηά πνζνζηφ πεξίπνπ 40% απφ εηζαγσγέο θηλεδηθψλ πξψ-
ησλ πιψλ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφ-
λησλ ηνπο. Αλάινγεο θαζπζηεξήζεηο αληηκεησπίδεη ν ε-
θηεισληζκφο πιεζψξαο άιισλ πξντφλησλ θηλεδηθήο 
πξνέιεπζεο πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αίγππην, δεκηνπξγψ-
ληαο ειιείςεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα παξάδεηγκα ζηηο 
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ζηα είδε πγηεηλήο. Πάλησο, ην 
αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο αλαθνί-
λσζε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ φηη μεθηλά άκεζα ε επηθχξσζε 
θηλεδηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνέιεπζεο απφ ηηο αηγππηηα-
θέο Αξρέο ζηελ Κίλα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 
εηζαγσγή θηλεδηθψλ εκπνξεπκάησλ.  
ηηο αξρέο Μαξηίνπ ν εγρψξηνο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε 
ηαμηδησηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιαλ αξρηθά ην Κα-
ηάξ, ελ ζπλερεία δε ην Κνπβέηη θαη ε . Αξαβία ζε επηβά-
ηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αίγππην, ή είραλ θαηά ην 
πνιχ πξφζθαην παξειζφλ ηαμηδέςεη ζε απηήλ. Όπσο δη-
επθξηλίζηεθε ηηο επφκελεο εκέξεο, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
ηνπ Κφιπνπ επέβαιαλ ππνρξέσζε ησλ Αηγππηίσλ –
θαζψο θαη ζεηξάο άιισλ εζληθνηήησλ- λα πξνζθνκίδνπλ 
ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη δελ έρνπλ 
πξνζβιεζεί απφ ηνλ θνξσλντφ, πξνηνχ ηαμηδέςνπλ πξνο 
απηέο.       
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο δηαηχπσλε, ήδε απφ ηηο 
αξρέο Μαξηίνπ, ηελ εθηίκεζε φηη κία ελδερφκελε παξα-
ηεηακέλε δηεζλήο θξίζε νθεηιφκελε ζηελ επηδεκία ηνπ 
θνξσλντνχ ζα απεηινχζε έληνλα ηελ αηγππηηαθή νηθνλν-
κία, πέξαλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, εμαηηίαο ηφζν ησλ δηα-
ηαξαρψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζην  εκπφξην θαη ηελ πξν-
ζθνξά πξντφλησλ, θαζψο θαη ησλ αλαηαξάμεσλ ζηηο δη-
εζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ, φζν θαη ηεο δεκηνπξγίαο 
έληνλεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ε νπνία ζε-
σξείηαη πνιχ πηζαλφ λα «ρηππήζεη» δσηηθέο πεγέο 
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εζφδσλ ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο (ι.ρ. ηνπξηζηηθφ ζπ-
λάιιαγκα, ηέιε δηέιεπζεο απφ ηε Γηψξπγα νπέδ, μέλεο 
επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφ-
γξαθα, εηζεξρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ηδηαίηε-
ξα απφ ρψξεο ηνπ Κφιπνπ), αζθψληαο πξφζζεηε πίεζε 
ζηελ εχζξαπζηε ηζνξξνπία ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο.     
Ζ επηδεκία ηνπ θνξσλντνχ θαη νη ελδερφκελεο επηπηψζεηο 
ηεο ζηελ νηθνλνκία απαζρφιεζαλ ην αηγππηηαθφ ππνπξ-
γηθφ ζπκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 3εο Μαξηί-
νπ. Όπσο θαηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, νη εθπξφζσ-
πνη ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο θαη επελδπηηθήο θνηλφηε-
ηαο –ηδηαίηεξα δε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 
πιαίζην ειεπζέξσλ δσλψλ- θάιεζαλ απφ ηηο αξρέο Μαξ-
ηίνπ ηελ θπβέξλεζε Madbouly λα πηνζεηήζεη θίλεηξα 
πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ε δηείζδπζε ησλ αηγππηηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζε λέεο, ελαιιαθηηθέο αγνξέο, ψζηε λα με-
πεξάζνπλ απηέο ηελ πίεζε πνπ ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη 
ζηηο πσιήζεηο θαη ηα έζνδα ε επηδεκία.        
χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, νη 
αθξηβείο επηπηψζεηο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ δελ πξφ-
θεηηαη λα θαηαζηνχλ ζαθείο άκεζα, σζηφζν πθίζηαληαη 
νξηζκέλεο άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο αιιά θαη ζπλέπεη-
εο νη νπνίεο ζα γίλνπλ αηζζεηέο θαηά ην ακέζσο πξνζε-
ρέο δηάζηεκα, πεξηιακβαλνκέλσλ πξνβιεκάησλ ζην ε-
κπφξην θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπ-
ζίδαο, θαζψο θαη ζηηο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθέο ξνέο. 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. 
Maait, «ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε δελ ζθέπηεηαη πξνο ην 
παξφλ λα ζηξαθεί γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ην Γη-
εζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), νχηε λα παξεθθιίλεη 
απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο γηα θέηνο φζνλ αθνξά ην 
δαλεηζκφ ηεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ δηάζεζεο ν-
κνιφγσλ δηαθφξσλ ηχπσλ».  
Καηά ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
επεμεξγάδεηαη ζρέδην γηα ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ πξν-
θεηκέλνπ λα βνεζεζεί ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ψζηε λα 
αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ ηεο δεκηνπξγεί ε επηδε-
κία. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε πξνεδξία 
ηεο ρψξαο έρεη δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ ηαρεία 
εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηη-
θψλ επηπηψζεσλ ηεο επηδεκίαο. Καηά ηηο εθηηκήζεηο 
έγθπξσλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ζεσξείηαη 
αξθεηά πηζαλφ ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη 
πξνο ηα θάησ ηηο πξνβιέςεηο ηεο φζνλ αθνξά ην ξπζκφ 
αλάπηπμεο ηφζν θαηά ην ηξέρνλ, φζν θαη θαηά ην πξνζε-
ρέο νηθνλνκηθφ έηνο, εθ’ φζνλ ε επηδεκία θαη ε ζπλαθφ-
ινπζε νηθνλνκηθή θξίζε δηαξθέζνπλ πεξηζζφηεξν. Ωο 
ζηνηρείν κε θάπνηα ζεηηθή ζεκαζία αμηνινγείηαη απφ ηελ 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε ε ζεκαληηθή πησηηθή ηάζε ησλ 
δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ζε επίπεδα πνιχ ρακειφ-
ηεξα εθείλσλ πνπ είρε πξνβιέςεη ην Τπνπξγείν Οηθνλν-
κηθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γεγνλφο 
πνπ θαίλεηαη λα δίλεη θάπνηα κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά 
πεξηζψξηα ζηελ θπβέξλεζε.      
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ ζε «θπγή» ηνπνζεηήζεσλ μέλσλ επελδπηψλ ζε 
αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα, ηεο ηάμεσο κεηαμχ $2 
θαη $2,5 δηζ. απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ, κε ηνλ Τθπ-
πνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk λα ζπεχδεη λα δηεπ-
θξηλίζεη σζηφζν φηη «δελ πξφθεηηαη γηα θπγή θεθαιαίσλ  

απφ ηελ Αίγππην».  
 
Νέεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ 
χκθσλα πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο ηξί-
ηεο κεγαιχηεξεο θξαηηθήο ηξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ, 
Banque du Caire, θ. Fayed, ε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ απ-
ηήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηα κέζα Απξηιίνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηφηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζα 
ην επηηξέπνπλ, κελ έρνληαο επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ 
παγθφζκηα επηδεκία θνξσλντνχ. εκεηψλεηαη φηη, ζχκ-
θσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο, ν φκηινο 
Banque du Caire πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη κεξίδην 20% έσο 
30% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζηε Υξεκαηηζηήξην, 
πξνζδνθψληαο έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ $500 εθαη. Όπσο 
δήισζε ν θ. Fayed, «ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα αγν-
ξά κεηνρψλ ηεο ηξάπεδαο, ηδηαίηεξα απφ επελδπηέο απφ 
ηε Βξεηαλία θαη ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, σζηφζν θαλείο 
δελ γλσξίδεη πψο ζα δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο αγν-
ξάο ηηο πξνζερείο 10 κε 15 εκέξεο». χκθσλα κε νηθνλν-
κηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, κεηαμχ ησλ ζεζκη-
θψλ επελδπηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηελ πξνζερή αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή (IPO) ησλ κεην-
ρψλ ηεο Banque du Caire ζην Υξεκαηηζηήξην πεξηιακβά-
λνληαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλά-
πηπμεο (EBRD), ην θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν ηνπ 
Άκπνπ Νηάκπη (Abu Dhabi Development Holding Com-
pany) θαη ην λενζπζηαζέλ αηγππηηαθφ αλαπηπμηαθφ ηα-
κείν (Sovereign Fund of Egypt – SFE).    
χκθσλα εμάιινπ κε θπβεξλεηηθέο πεγέο, ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξή-
ζεσλ πξνζαλαηνιίζηεθε ζηε ρξνληθή κεηάζεζε ηεο εηζα-
γσγήο κεηνρψλ ηνπ θξαηηθνχ νκίινπ e-Finance, ν νπνίνο 
δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αηγχπηνπ, πξνο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
εμαηηίαο θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 
επηρείξεζεο. Όπσο επηζεκαίλεη θαηά θαηξνχο ν εγρψξηνο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ 
θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο 
ζην ρξεκαηηζηήξην, ην νπνίν είρε αλαθνηλσζεί ήδε απφ 
λσξίο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, έρεη αληηκεησπίζεη ζεκα-
ληηθφηαηεο θαζπζηεξήζεηο, θπξίσο εμαηηίαο ησλ επκεηά-
βιεησλ έθηνηε ζπλζεθψλ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, κε απν-
ηέιεζκα ε κνλαδηθή κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε πνπ έρεη κέ-
ρξη  ηψξα νινθιεξσζεί λα είλαη απηή ηεο θξαηηθήο θα-
πλνβηνκεραλίαο Eastern Tobacco, πνπ πξαγκαηνπνηήζε-
θε πξν έηνπο.         
 
Η Heliopolis Housing & Development εγθαηαιείπεη 
ηελ πξνζπάζεηα πψιεζεο κεηνρψλ 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ν θξαηηθφο φκηινο αλάπηπμεο αθηλήησλ (real estate devel-
opers) Heliopolis Housing & Development (HHD) απν-
θάζηζε ηειηθά λα εγθαηαιείςεη ηελ πξνζπάζεηα λα δηαζέ-
ζεη κεξίδην έσο 25% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθν-
πνηήζεσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο. Θπκίδνπκε φηη ν 
φκηινο HHD δελ είρε θαηνξζψζεη ζην ηέινο Φεβξνπαξί-
νπ λα πξνζειθχζεη πξνζθνξέο απφ επελδπηέο γηα ηελ 
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απφθηεζε κεξηδίνπ 10% ζπλ ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο 
απηνχ. εκεηψλεηαη φηη ην ζρέδην κεξηθήο ηδησηηθνπνίε-
ζεο ηεο HHD πξνέβιεπε ηελ αξρηθή δηάζεζε κεξηδίνπ 
10% ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηή θαη ηελ ελ 
ζπλερεία πψιεζε πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 15% ηνπ θεθαιαί-
νπ ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην. χκθσλα κε εθηη-
κήζεηο θιαδηθψλ παξαγφλησλ, ν φκηινο HHD αλακέλεηαη 
πιένλ λα επηδηψμεη λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγία θνηλνπξα-
μηψλ κε νκίινπο real estate developers ηνπ ηδησηηθνχ ην-
κέα, ελψ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ε δηνίθεζε ηνπ νκί-
ινπ εθπνλεί –κε ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζεο ζε δχν 
κήλεο- ζρέδην αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπ-
ιαθίνπ ηνπ αθηλήησλ. 
 
Διάρηζηα αλνδηθή πνξεία ην Φεβξνπάξην ν ηδησηηθφο, 
κε πεηξειατθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 
χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ 
θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ Αίγππην πνπ δεκν-
ζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο 
αλάιπζεο ηεο εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα ηεο 
αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην Φεβξνπάξην 2020 θαηέγξαςε 
ειαθξφηαηε βειηίσζε έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ, θζάλνληαο 
ηηο 47,1 κνλάδεο, έλαληη ησλ 46 κνλάδσλ ηνπ Ηαλνπαξί-
νπ, πνπ είραλ απνηειέζεη ην θαηψηαην ζεκείν ηεο απφ 
ηνλ Ηαλνπάξην 2017. εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο PMI γηα 
ηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζηηο 48,2 κνλάδεο ην Γεθέκβξη-
ν θαη ζηηο 47,9 κνλάδεο ην Ννέκβξην 2019, παξακέλν-
ληαο πάληα θάησ απφ ηηο 50 κνλάδεο πνπ δηαρσξίδνπλ 
ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Σν Φεβξνπάξην, ζχκθσλα 
κε ηελ ηξάπεδα, επηβεβαηψζεθε ε πξφζθαηα παξαηεξνχ-
κελε ηάζε πίεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ν 
νπνίνο αληηκεησπίδεη ηαπηφρξνλα ζπλζήθεο ρακειήο 
εγρψξηαο θαη δηεζλνχο δήηεζεο, θαζψο θαη κε επλντθέο 
ζπλζήθεο ζηελ αγνξά απαζρφιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
νη εγρψξηεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ κεηψ-
ζεηο ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο θαη ησλ λέσλ παξαγγειηψλ 
(γηα ηελ εγρψξηα αγνξά θαη γηα εμαγσγέο), σζνχκελεο λα 
πεξηθφςνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, ζε κία πξνζπάζεηα αλαδσν-
γφλεζεο ηεο δήηεζεο, επλννχκελεο απφ ηελ πξφζθαηε 
πνξεία αλαηίκεζεο ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ. Ζ 
έιιεηςε λέσλ παξαγγειηψλ νδήγεζε ην Φεβξνπάξην ηελ 
εγρψξηα απαζρφιεζε ζηε κεγαιχηεξε κεληαία πηψζε 
ηεο απφ ην επηέκβξην 2017, ελψ επίζεο, ε πηψζε ηνπ 
επηπέδνπ αγνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δήηεζεο 
πξψησλ πιψλ ππήξμε ε ηζρπξφηεξε ζην δηάζηεκα ηεο 
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεη-
ξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο βηνκε-
ραληθήο κεγέζπλζεο θάλεθε ην Φεβξνπάξην λα εμαζζε-
λεί ειαθξψο, θζάλνληαο κάιηζηα ζην ρακειφηεξν ζεκεί-
ν ηνπ απφ ην επηέκβξην 2019, κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λα εθθξάδνπλ θφβνπο γηα 
ηηο επηπηψζεηο ηεο επηδεκίαο θνξσλντνχ ηφζν ζηελ νηθν-
λνκία ηεο Κίλαο, φζν θαη ζηηο νηθνλνκίεο άιισλ κεγά-
ισλ ρσξψλ θαη εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Αηγχπηνπ.  
 

Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ Γπλαηθψλ ζην Κάηξν (4-9 Μαξ-
ηίνπ 2020) 
Καηά ην δηάζηεκα 4-9 Μαξηίνπ δηεμήρζε ζε θεληξηθφ 
μελνδνρείν ηνπ Καΐξνπ εηήζην δηεζλέο Οηθνλνκηθφ Φφ-
ξνπκ Γπλαηθψλ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αηγχ-
πηνπ, θ. Al Sisi. ην ζπλέδξην κεηείραλ πάλσ απφ 1.500 
γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο θαη εγεηηθά ζηειέρε επηρεηξή-
ζεσλ απφ πεξίπνπ 120 ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη γπλαίθεο 
αμησκαηνχρνη απφ δηάθνξα θξάηε. Απφ πιεπξάο αηγππηη-
αθήο θπβέξλεζεο, παξνπζία ζην γπλαηθείν Οηθνλνκηθφ 
θφξνπκ είραλ –ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν- ε   
Τπνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 
θα El Saeed, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα 
Gamea, ε Τπνπξγφο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Al 
Mashat, θαζψο θαη ε Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχ-
εο θα Al Qabbag. εκεηψλεηαη φηη ζην γπλαηθείν Δπηρεη-
ξεκαηηθφ Φφξνπκ κεηείρε σο νκηιήηξηα ε επηθαλήο Δι-
ιελίδα νκνγελήο επηρεηξεκαηίαο, θα Αηθαηεξίλε νθηα-
λνχ Μπειεθάληε, ζε ζεκαηηθφ πάλει κε ηίηιν 
«Γηαθνξεηηθφηεηα: νη γπλαίθεο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιη-
α».   
 
Μέηξα αλαθνχθηζεο ηεο νηθνλνκίαο αλαθνηλψλεη ε 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε 
Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ζηηο 17/3 παθέην 
κέηξσλ δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηε ζηήξημε 
ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο ρξήκαηνο. π-
γθεθξηκέλα, ζην ελ ιφγσ δεκνζηνλνκηθφ παθέην πεξη-
ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα θχξηα κέηξα: (α) Οξηδφληηα 
κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θξά-
ηνο πξνο ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο, ζην επίπεδν ησλ $4,5 
αλά εθαη. Βξεηαληθέο ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU). Ζ ελ ιφ-
γσ ηηκή αληηπξνζσπεχεη κείσζε θαηά 25% γηα ηνλ θιάδν 
ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη θαηά 18% γηα ηνπο θιάδνπο 
κεηαιινπξγίαο θαη θεξακνπνηίαο. (β) Μείσζε ηεο ηηκήο 
δηάζεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα κεζαία θαη πςειά 
επίπεδα θαηαλάισζεο (γηα βηνκεραληθή ρξήζε), θαηά 10 
πηάζηξεο αλά θηινβαηψξα, κε πξννπηηθή ε ηηκή απηή λα 
«παγψζεη» γηα δηάζηεκα 3-5 εηψλ. (γ) Μείσζε ηεο θνξν-
ιφγεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, 
ζπγθεθξηκέλα κε ζπληειεζηή 0,125% απφ 0,15% γηα 
ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη κε ζπληειεζηή 0,05% απφ 
0,15% γηα ηνπο ληφπηνπο επελδπηέο, φζνλ αθνξά ην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. Δπίζεο, παξαζρέζεθε απαιιαγή ησλ 
«άκεζσλ» (“spot”) ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην απφ 
ην σο άλσ ηέινο ραξηνζήκνπ. Σαπηφρξνλα, παξαηάζεθε 
πεξαηηέξσ ε αλαζηνιή εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θνξνιφ-
γεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ κεηαβηβάζεηο ηίη-
ισλ θαηά δχν αθφκε έηε, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, ελψ 
απνθαζίζηεθε ε κφληκε απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ 
απφ ηελ ελ ιφγσ θνξνιφγεζε. (δ) Μείσζε ηνπ θφξνπ επί 
κεξηζκάησλ. πγθεθξηκέλα, νη επελδπηέο ζα ππνρξενχ-
ληαη πιένλ λα θαηαβάιινπλ θφξν (withholding tax) κε 
ζπληειεζηή 5% έλαληη ιήςεο κεξηζκάησλ απφ εγρψξηεο 
εηζεγκέλεο εηαηξείεο, έλαληη ζπληειεζηή 10% πνπ ηζρχεη 
κέρξη ηψξα. (ε) Απαιιαγή απφ ηε θνξνιφγεζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο γηα εηαηξείεο: νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχ-
ληαη ζηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνπξηζκφ πξφθεηηαη λα απν-
ιαχζνπλ ηξίκελεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε πιε-
ξσκήο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη δπλαηφηε-
ηαο απνπιεξσκήο πθηζηάκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψ- 
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ζεσλ γηα αθίλεηα ζε κεληαίεο δφζεηο, γηα ην δηάζηεκα 
ηνπ πξνζερνχο εμακήλνπ. (ζη) Δπίζπεπζε ηεο εμφθιεζεο 
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο εθθξεκψλ νθεηιψλ απφ εμαγσγηθέο 
επηδνηήζεηο, ζπλνιηθνχ χςνπο EGP1 έσο EGP1,2 δηζ. 
απφ ην αξκφδην θξαηηθφ ηακείν (Export Development 
Fund), ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο Απξηιίνπ. Δπηπιένλ, 
επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο κέξνπο (10%) ησλ ελ ιφγσ 
εθθξεκψλ νθεηιψλ ηνηο κεηξεηνίο, ην αξγφηεξν ζηε δηάξ-
θεηα ηνπ πξνζερνχο Ηνπλίνπ.  
Σέινο, ε θπβέξλεζε Madbouly δεζκεχζεθε λα νινθιε-
ξψζεη ηαρχηαηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ππφ πηνζέηεζε εηδη-
θήο λνκνζεζίαο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο 
θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε θνξνιφγεζε 
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πξνζθέξνληαο λέα θίλεηξα ζε 
θιάδνπο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία 
θαη δηαζέηνπλ ηζρπξέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. Όπσο 
αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε αλαθνίλσζε 
ηνπ ελ ιφγσ παθέηνπ κέηξσλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξ-
λεζε έγηλε δεθηή κε θαη’ αξρήλ ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.       
 
Πξφζζεηα θπβεξλεηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο νηθνλν-
κηθψλ ζπλεπεηψλ παλδεκίαο θνξσλντνχ     
Δπηζεκαίλνπκε θαησηέξσ ηα αθφινπζα θχξηα πξφζζεηα 
κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE): (1) Μείσζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ επηδνηνχκελνπ, επλντθνχ επηηνθίνπ δα-
λεηζκνχ βηνκεραληθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
θαζψο θαη αγνξαζηψλ θαηνηθηψλ (γηα ιήςε ζηεγαζηηθψλ 
δαλείσλ), ζην επίπεδν ηνπ 8% έλαληη 10% πνπ ήηαλ πξν-
εγνπκέλσο, ζην πιαίζην ηξηψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πιν-
πνηεί ε CBE γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο 
ηνπο θιάδνπο κεηαπνίεζεο, ηνπξηζκνχ θαη αγνξάο αθηλή-
ησλ, κε ζπλνιηθά θεθάιαηα χςνπο EGP200 δηζ. ($12,7 
δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). (2) Αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ 
εκεξήζηνπ θαη κεληαίνπ νξίνπ αλαιήςεσλ απφ κεραλή-
καηα ΑΣΜ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ζε EGP30.000 
γηα ηδηψηεο θαη EGP40.000 γηα επηρεηξήζεηο εκεξεζίσο, 
θαζψο θαη ζε EGP100.000 γηα ηδηψηεο θαη EGP200.000 
γηα επηρεηξήζεηο κεληαίσο, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη σ-
ζηφζν φηη, κε ζρεηηθή ηεο εγθχθιην ζηηο 29/3, ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα έζεζε πξνζσξηλφ εκεξήζην φξην αλαιήςεσλ 
θαη θαηαζέζεσλ κεηξεηψλ γηα ηνπο ηδηψηεο ζε EGP5.000 
απφ κεραλήκαηα ΑΣΜ θαη ζε EGP10.000 απφ ηακεία 
ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη εκεξήζην φξην 
αλαιήςεσλ γηα επηρεηξήζεηο, ζε EGP50.000, κε εμαίξεζε 
ηηο αλαιήςεηο γηα θαηαβνιή κηζζψλ. (3) Απαιιαγή ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ απφ επηβαξχλζεηο ηξαπεδηθψλ ηειψλ 
θαη πξνκεζεηψλ επί ειεθηξνληθψλ αλαιήςεσλ θαη ζπ-
λαιιαγψλ, γηα πεξίνδν 6 κελψλ. 
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο 
Αξρέο έρνπλ ήδε δψζεη κηθξή παξάηαζε γηα ηελ ππνβνιή 
αηνκηθψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ελψ εμεηάδεηαη ε πα-
ξνρή παξάηαζεο θαη ζηελ ππνβνιή εηαηξηθψλ θνξνινγη-
θψλ δειψζεσλ. Γηα ζρεηηθψλ δειψζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ 
Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ε ζπλέρηζε πινπνίε-
ζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ επη-
ρεηξήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, κέζσ δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο 
ζην Υξεκαηηζηήξην αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά, εμαηηίαο 
ησλ «αλαηαξάμεσλ» πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία ηνπ 
θνξσλντνχ ζηηο ρξεκαηαγνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Πεξαηηέξσ, ην απφγεπκα ηεο 22αο Μαξηίνπ ν Αηγχπηηνο 
Πξφεδξνο θ. Al Sisi αλαθνίλσζε ρξεκαηνδνηηθφ παθέην 
ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ EGP100 δηζ. ($6,4 δηζ. κε ηξέ-
ρνπζεο ηζνηηκίεο), κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε θαη δηάζσζε ηεο 
νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, αλαθνηλψζεθε 
πξφγξακκα αγνξψλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
(CBE), κεηνρψλ πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ (EGX), ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη 
EGP20 δηζ. -πνπ αληηζηνηρεί ζε ιίγν πάλσ απφ ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο απηνχ- ζε κία πξνζπάζεηα 
ζηήξημεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, ν θεληξηθφο δείθηεο ηνπ 
νπνίνπ (EGX30) θπκαίλεηαη ζε επίπεδα κεησκέλα θαηά 
ζηαζεξά άλσ ηνπ 25% ζε ζχγθξηζε κε ηηο αξρέο ηνπ ηξέ-
ρνληνο έηνπο.  
Ο Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθνίλσζε επίζεο ηελ εθηακίεπ-
ζε θνλδπιίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP27,6 δηζ., εληφο ησλ 
πξνζερψλ εβδνκάδσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε 2,4 
εθαη. νηθνγελεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηα πεξηζζφηεξν επάισ-
ηα νηθνλνκηθά πιεζπζκηαθά ζηξψκαηα. Ζ εθηακίεπζε 
ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
δηα ηξνπνπνίεζεο ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο 
αζθαιίζεηο θαη ηηο ζπληάμεηο. Ο θ. Al Sisi αλαθέξζεθε 
επίζεο ζην πξφγξακκα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχ-
πηνπ γηα δηάζσζε ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, 
ζπλνιηθήο αμίαο ρξεκαηνδνηήζεσλ EGP50 δηζ., ζεκα-
ληηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζηήξημε 
ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηε δξα-
ζηηθή πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο 
παλδεκίαο θνξσλντνχ (ζεκεηψλεηαη φηη νη μελνδνρεηαθέο 
κνλάδεο ζηηο πεξηθέξεηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη Ννηίνπ 
ηλά έρνπλ θιείζεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εβδν-
κάδσλ, κε ζθνπφ ηελ απνιχκαλζή ηνπο θαη ηε ζέζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ζε πξνιεπηηθή θαξαληίλα).  
Δπίζεο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζε «πάγσκα» 
γηα πεξίνδν δηεηίαο ηεο εθαξκνγήο θνξνιφγεζεο επί ηεο 
ηδηνθηεζίαο αγξνηηθήο γεο, θαζψο θαη ζε εηήζηεο απμή-
ζεηο ζπληάμεσλ θαηά 14%, αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξν-
ζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ήδε 
απφ ηηο 14 Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο είρε δψζεη 
εληνιέο ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ 
ζπλνιηθνχ χςνπο EGP100 δηζ. κε ζθνπφ ηε ιήςε κέ-
ηξσλ, θπξίσο πγεηνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ι.ρ. πξνκήζεηεο 
ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ, πηνζέηεζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, 
απμήζεηο ακνηβψλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν πγείαο. ην 
ελ ιφγσ πιαίζην, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Μαξηίνπ ν θ. 
Al Sisi έδσζε εληνιέο γηα αχμεζε ησλ επηδνκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηά 
75%, θαζψο θαη γηα πξνζιήςεηο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 
ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία, κε ζπλνιηθφ έθηαθην θφζηνο 
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηεο ηάμεσο ησλ EGP2,25 δηζ. 
Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αλαθνί-
λσζε φηη έσο 100.000 νηθνγέλεηεο πξφθεηηαη λα εληα-
ρζνχλ, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζηα θπβεξλεηη-
θά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηίηινπο 
“Takaful” θαη “Karama”, πνπ δηαζέηνπλ πξνυπνινγηζκφ 
χςνπο $1,23 δηζ. ην 2020.     
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη, ζην 
ηέινο Μαξηίνπ, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ζπκθψλεζε κε 
ηξεηο αθφκε εγέηεο αθξηθαληθψλ θξαηψλ, ζπγθεθξηκέλα 
ηεο Ν. Αθξηθήο, ηεο Κέλπαο θαη ηνπ Κνλγθφ, θαζψο θαη 
ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ηε ζχζηαζε  
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ηακείνπ κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπν-
ιέκεζεο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 
αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζπλεπεηψλ επί ησλ ρσξψλ 
ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. 
εκεηψλεηαη φηη ζηηο 24 Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή θπβέξλε-
ζε επέβαιε κέηξν απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο ηηο βξαδη-
λέο ψξεο (7κ.κ.-6π.κ.), κε πνιιαπινχο πεξηνξηζκνχο ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ησλ εκπνξη-
θψλ θέληξσλ θαη ησλ θέληξσλ αλαςπρήο. Δπηπιένλ, ε 
θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ζρε-
δφλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ έρνπλ ζπ-
λαιιαγέο κε ην θνηλφ, πιελ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
 
Οηθνλνκηθέο δεκίεο πξνθαιεί ηζρπξή θαηαηγίδα πνπ 
έπιεμε ηελ Αίγππην 
ηα κέζα Μαξηίνπ, ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ηεο Αηγχπηνπ 
απαζρφιεζαλ αξθεηά εθηεηακέλα νη δεκίεο πνπ πξνθιή-
ζεθαλ απφ ηελ έληνλε θαθνθαηξία, ηηο ηζρπξέο θαηαηγίδεο 
θαη ηηο πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ ηε ρψξα ζηε δηάξθεηα 
ηνπ δηεκέξνπ 12-13 Μαξηίνπ, ηδηαίηεξα δε ηελ επξχηεξε  
κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ. Σα σο άλσ έληνλα 
θαηξηθά θαηλφκελα, πξσηνθαλνχο έθηαζεο γηα ηα αηγπ-
πηηαθά δεδνκέλα, πξνθάιεζαλ κεηαμχ άιισλ 21 ζαλά-
ηνπο, δηαθνπέο ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξηθφ ξεχκα, αλσκα-
ιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ ζπγθνηλσληψλ, 
ζπγθξνχζεηο ηξέλσλ θαη πξνβιήκαηα ζην ζηδεξνδξνκηθφ 
δίθηπν, θαζψο θαη δεκηέο ζε ππνδνκέο, δεδνκέλνπ φηη 
πιεκκχξηζαλ αξθεηά εθηεηακέλα ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη θαηέξξεπζαλ θηίξηα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο 
ησλ δεκηψλ πνπ πξνθάιεζε ε δηήκεξε έληνλε θαθνθαηξία 
εθηηκήζεθε πξνθαηαξθηηθά –ζην πιαίζην ζπλάληεζεο 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο θ. Al Sisi κε ην ππνπξγηθφ ζπκ-
βνχιην- ζε πεξίπνπ EGP1,2 δηζ. ($76,4 εθαη. κε βάζε 
ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), εθ ησλ νπνίσλ EGP650 εθαη. αθν-
ξνχλ ηελ επηζθεπή πιεγεηζψλ θαηνηθηψλ ζην πξνάζηην 
Helwan, ζηα πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, EGP400 εθαη. επη-
ζθεπέο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη EGP100 εθαη. επη-
ζθεπέο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Όπσο αλέθεξε ζηηο 26/3 ν 
νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ήδε 
θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο χςνπο EGP95 εθαη. ζε πιεγέ-
ληεο απφ ηελ θαηαηγίδα ησλ κέζσλ Μαξηίνπ. 
 
Άλνδν ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην 2ν ηξίκελν 
ηνπ 2019/20 βιέπεη ν GAFI 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ζηα κέζα Μαξηί-
νπ ν επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχ-
ζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), θ. Abdel Wahab, ζηε 
δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκη-
θνχ έηνπο (2019/20) ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ θαζαξψλ 
άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ηεο ηάμεσο ηνπ 16% 
ζε εηήζηα βάζε. Πάλησο, ν θ. Abdel Wahab δελ παξείρε 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην αθξηβέο χςνο ησλ θαζαξψλ 
ΑΞΔ πνπ εηζέξεπζαλ ζηελ Αίγππην θαηά ην πξναλαθε-
ξφκελν δηάζηεκα. Όπσο ζεκείσζε σζηφζν ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ηα ζηνηρεία πεξί αχμεζεο πνπ αλαθνίλσζε ν επη-
θεθαιήο ηνπ GAFI δελ θαίλεηαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα 
επίζεκα ζηνηρεία, ελλνψληαο πηζαλφηαηα ηα πξνθαηαξ-
θηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE).    

Σν πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο 
«παγψλεη» πξνζσξηλά 
ηα κέζα Μαξηίνπ, ν Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
θ. Tawfik αλαθνίλσζε ζηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν ην πξνζσ-
ξηλφ «πάγσκα» ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ 
θξαηηθψλ εηαηξεηψλ δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο ζην 
Υξεκαηηζηήξην, εμαηηίαο ησλ ηζρπξψλ «αλαηαξάμεσλ» 
πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηεζλήο επηδεκία θνξσλντνχ ζηηο 
παγθφζκηεο ρξεκαηαγνξέο. χκθσλα κε κε θαηνλνκαδφ-
κελεο θπβεξλεηηθέο πεγέο, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεη-
ηαη εληφο δηαζηήκαηνο δχν κελψλ λα αλαθνηλψζεη λέν, 
ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην ηδησηηθνπνηήζεσλ. Θπκίδνπκε φηη 
ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ 23 θξαηηθψλ επηρεηξή-
ζεσλ δηα ηεο δηάζεζεο κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην, 
ην νπνίν είρε αλαθνηλσζεί ήδε απφ λσξίο ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2018 κε πξννπηηθή λα εηζθέξεη έζνδα χςνπο EGP80 
δηζ. ζηα θξαηηθά ηακεία, έρεη αληηκεησπίζεη ζεκαληηθφ-
ηαηεο θαζπζηεξήζεηο, θπξίσο εμαηηίαο ησλ επκεηάβιεησλ 
έθηνηε ζπλζεθψλ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, κε απνηέιεζκα ε 
κνλαδηθή κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε πνπ έρεη κέρξη  ηψξα 
νινθιεξσζεί λα είλαη απηή ηεο θξαηηθήο θαπλνβηνκερα-
λίαο Eastern Tobacco, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξν έηνπο.  
χκθσλα κε εθηηκήζεηο έγθπξσλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ 
αλαιπηψλ, νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ 
άκεζεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο αλακέ-
λεηαη λα ηελ αληιήζνπλ θπξίσο απφ κε ηξαπεδηθά ρξεκα-
ηνδνηηθά εξγαιεία, φπσο ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ, ηζ-
ιακηθά νκφινγα “sukuk”, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, θα-
ηαλαισηηθή πίζηε θαη εηδηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
 
Σν αηγππηηαθφ θξάηνο δηνξίδεη ηελ HSBC ζχκβνπιν 
ζηελ πψιεζε κεξηδίνπ ηεο πξψηεο εθ ησλ ειεθηξν-
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο Siemens 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκ-
βνπιίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ 
(EEHC) επέιεμε ην δηεζλή ηξαπεδηθφ φκηιν HSBC σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχκβνπιν θαηά ηε δηαδηθαζία πψιε-
ζεο –απφ ην λενζχζηαην αηγππηηαθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 
(SFE)- κεξηδίνπ 70% ζηελ πξψηε απφ ηηο ηξεηο ειεθηξν-
παξαγσγηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ θαηα-
ζθεχαζε ν γεξκαληθφο φκηινο Siemens κε ηε ζπλεξγαζία 
ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Orascom Construction & 
Elsewedy Electric, ζηηο πεξηνρέο Burullus, Beni Suef θαη 
λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, νη νπνίεο εγθαηληάζηεθαλ 
ηνλ Ηνχιην 2018. εκεηψλεηαη φηη ηελ HSBC αληαγσληδφ-
ηαλ ζηε δηεθδίθεζε ηεο αλάιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπ ρξεκα-
ηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ε ηξάπεδα Citibank. εκεηψ-
λεηαη φηη ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία δηάζεζεο κεξηδίνπ ηδην-
θηεζίαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2020, 
ππνςήθηνη είλαη έμη δηεζλείο επελδπηηθνί φκηινη, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο 
πεγέο, νη φκηινη Zarou (ζπγαηξηθφο ηνπ κεγάινπ ακεξη-
θαληθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ Blackstone), Edra Power 
Holdings (απφ ηε Μαιαηζία), Actis (δηεζλήο επελδπηηθφο 
φκηινο κε έδξα ηε Βξεηαλία), Engie (κεγάινο γαιιηθφο 
ελεξγεηαθφο φκηινο) θαη China Datang Overseas Invest-
ment (θηλεδηθφο επελδπηηθφο φκηινο ζηελ ελέξγεηα). ε-
κεηψλεηαη επίζεο φηη ην αηγππηηαθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 
πξνζαλαηνιίδεηαη λα εμαγνξάζεη ζπκκεηνρή –
πηζαλφηαηα ηεο ηάμεσο ηνπ 30%- ζηηο ηξεηο αλσηέξσ 
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ζεξκηθέο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 
θχθινπ.  
 
Αχμεζε ησλ εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβα-
ζκάησλ θαηά 5% ην 2019 
χκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκα-
ηα απφ Αηγππηίνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξη-
θφ απμήζεθαλ θαηά 5% ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, αλεξρφ-
κελα ζε $26,8 δηζ., έλαληη $25,5 δηζ. ην 2018. Καηά ηα ελ 
ιφγσ ζηνηρεία, νη εηζξνέο κεηαλαζηεπηηθνχ ζπλαιιάγκα-
ηνο εκθαλίζηεθαλ ηδηαίηεξα εληζρπκέλεο ζηε δηάξθεηα 
ηνπ δεπηέξνπ εκίζεσο ηνπ 2019, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 
ηεο ηάμεσο ηνπ 13,5% ζε εηήζηα βάζε θαη αλεξρφκελεο 
ζε $13,7 δηζ. Πάλησο, φπσο επηζεκαίλνπλ έγθπξνη νηθν-
λνκηθνί αλαιπηέο, ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφ θέηνο ηα εηζεξ-
ρφκελα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα λα γλσξίζνπλ ζεκα-
ληηθφηαηε πηψζε εμαηηίαο ηφζν ηεο παγθφζκηαο παλδε-
κίαο θνξσλντνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ απηή 
έρεη πξνθαιέζεη, φζν θαη ηεο ηζηνξηθνχ κεγέζνπο πηψζεο 
ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ε νπνία κεηψλεη δξα-
ζηηθά ηα έζνδα ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ, φπνπ δηαβηεί 
κεγάιν κέξνο ησλ Αηγππηίσλ πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηε-
ξηθφ. 
 
Οη νίθνη Fitch θαη Moody’s γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 
παλδεκίαο θνξσλντνχ ζηελ Αίγππην 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ 
αμηνιφγεζεο Fitch, ηα πςειά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκα-
ηα ηεο Αηγχπηνπ θαη νη δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
πνπ έρεη πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα κεηξηά-
ζνπλ ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 
παλδεκίαο θνξσλντνχ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο. Πάλησο, θαηά ηνλ νίθν Fitch, ε 
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλε-
ηηθά ηφζν ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Αηγχπηνπ απφ δηεζλείο πεγέο, αιιά 
πηζαλφλ θαη ηε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ρψξαο, κε 
ζνβαξφ ελδερφκελν λα ππάξμεη ζεκαληηθή «θπγή» θεθα-
ιαίσλ πνπ είλαη επελδεδπκέλα ζε αηγππηηαθά θξαηηθά 
ρξεφγξαθα. Ο νίθνο Fitch επηζήκαλε εμάιινπ φηη ε Αίγπ-
πηνο δηαζέηεη πάληνηε ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαθεί γηα βνή-
ζεηα ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ζε πεξί-
πησζε πνπ ε δηεζλήο πηζησηηθή ηεο ζέζε επηδεηλσζεί 
δξακαηηθά. 
Ο νίθνο Moody’s, αληίζηνηρα, επηζήκαλε ζε πξφζθαηε 
αλαθνίλσζή ηνπ, φηη ε Αίγππηνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ 
ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζε κία εληεηλφ-
κελε θαη καθξάο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθή ζηελφηεηα, 
δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκία ηεο εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ 
εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Πάλησο, ν νίθνο 
Moody’s ππνγξάκκηζε φηη ηα πςειά ζπλαιιαγκαηηθά 
απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ηελ θαζηζηνχλ ιηγφηεξν επάισ-
ηε απφ φηη άιιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ζε κία ελδερφ-
κελε απφηνκε δηαθνπή ησλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ ζηελ 
νηθνλνκία ηεο. 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Καζίδεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ εμαηηίαο ηεο 
επηδεκίαο θνξσλντνχ 
Ηδηαίηεξα απαζρφιεζε έσο ηα κέζα Μαξηίνπ ηνλ εγρψξην 
νηθνλνκηθφ Σχπν ε «θαζίδεζε» πνπ θάλεθε λα παζαίλεη 
ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα 
δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα, εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο επηδεκί-
αο θνξσλντνχ, κε ηνλ θεληξηθφ δείθηε EGX30 λα θαηα-
γξάθεη ηελ 1ε Μαξηίνπ εκεξήζηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
6%, ηε κεγαιχηεξε απφ ην έηνο 2012. Σελ ίδηα εκέξα, 
φπσο θαη αξγφηεξα, ζηηο 9/3, νη ζπλαιιαγέο δηαθφπεθαλ 
επί κηζή ψξα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπεί ε έληνλε πησηη-
θή ηάζε ηνπ δείθηε, ε νπνία είρε μεπεξάζεη εθείλε ηελ 
ψξα ην 5%. Ζ ζπλνιηθά θαζνδηθή ηάζε ηνπ Υξεκαηηζηε-
ξίνπ Αηγχπηνπ ζπλερίζηεθε, κε δηαθπκάλζεηο, έσο ηα 
κέζα Μαξηίνπ, κε ην γεληθφ δείθηε λα θιείλεη ζηηο 15/3 
ζηηο 10.148 κνλάδεο, έρνληαο θαηαγξάςεη εκεξήζηα πηψ-
ζε 9,34%, θζάλνληαο ζε επίπεδν θαηά 27,31% κεησκέλν 
έλαληη ησλ αξρψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζηα ρακειφηεξα 
επίπεδά ηνπ απφ ην ηέινο ηνπ 2016. 
 
Γπζθνιίεο ζην δεκφζην δαλεηζκφ ιφγσ πςειψλ δε-
ηνχκελσλ απνδφζεσλ 
Καηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
Αηγχπηνπ (CBE) αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο θαηά ηηο πξν-
ζπάζεηέο ηεο δηάζεζεο εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζί-
νπ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφζεσλ πνπ αμίσζαλ λα 
ιάβνπλ νη επελδπηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 3/3 ε Κε-
ληξηθή Σξάπεδα άληιεζε απφ ηε δηάζεζε εληφθσλ γξακ-
καηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο θεθάιαηα κφιηο EGP45,4  
εθαη. (έλαληη νλνκαζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ.) κε κέζν επη-
ηφθην 12,98%, ελψ απφ ηε δηάζεζε γξακκαηίσλ εμάκελεο 
δηάξθεηαο άληιεζε θεθάιαηα EGP4,95 δηζ. (έλαληη νλν-
καζηηθήο αμίαο EGP10 δηζ.) κε κέζν επηηφθην 14,33%. 
εκαληηθά ρακειφηεξα ησλ απαηηνχκελσλ θεθάιαηα α-
ληιήζεθαλ επίζεο απφ ηε δηάζεζε –πάληνηε ζηηο 3/3- 
εληφθσλ γξακκαηίσλ ελλεάκελεο δηάξθεηαο (EGP7,2 δηζ. 
έλαληη νλνκαζηηθήο αμίαο EGP10,5 δηζ. κε κέζν επηηφθην 
14,44%) θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο (EGP6,74 δηζ. 
έλαληη νλνκαζηηθήο αμίαο EGP10,5 δηζ. κε κέζν επηηφθην 
14,086%). Οκνίσο, ζηηο 10/3, ε Κεληξηθή ηξάπεδα 
άληιεζε απφ ηε δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο 
δηάξθεηαο θεθάιαηα κφιηο EGP243,3 εθαη. (έλαληη νλν-
καζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ.) κε κέζν επηηφθην 12,9%, ελψ 
απφ ηε δηάζεζε γξακκαηίσλ ελλεάκελεο δηάξθεηαο 
άληιεζε θεθάιαηα EGP7,41 δηζ. (έλαληη νλνκαζηηθήο 
αμίαο EGP10,5 δηζ.) κε κέζν επηηφθην 14,342%. Αληηζέ-
ησο, ζαθψο θαιχηεξα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζε-
ζεο, ζηηο 10/3, εληφθσλ γξακκαηίσλ εμάκελεο δηάξθεηαο 
(EGP12,8 δηζ. έλαληη νλνκαζηηθήο αμίαο EGP10 δηζ. κε 
κέζν επηηφθην 14,321%) θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο 
(EGP17,16 δηζ. έλαληη νλνκαζηηθήο αμίαο EGP10,5 δηζ. 
κε κέζν επηηφθην 14,016%).  
Δπηπιένλ, ζεκαληηθά ρακειφηεξα ησλ επηδησθφκελσλ 
θεθαιαίσλ άληιεζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα απφ ηε δηάζεζε 
θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα, ζηηο 3 θαη ζηηο 
10 Μαξηίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 3/3 αληιήζεθαλ 
θεθάιαηα EGP3,19 δηζ. απφ ηε δηάζεζε νκνιφγσλ ηξηε-
ηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ. κε κέζε 
απφδνζε 13,986%, θαζψο θαη θεθάιαηα EGP791,71 ε-
θαη. απφ δηάζεζε νκνιφγσλ επηαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκα- 
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ζηηθήο αμίαο EGP3,5 δηζ. κε κέζε απφδνζε 13,979%. 
ηηο 10/3 αληιήζεθαλ εμάιινπ θεθάιαηα EGP2,2 δηζ. 
απφ ηε δηάζεζε νκνιφγσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκα-
ζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ. κε κέζε απφδνζε 14,458%, θα-
ζψο θαη θεθάιαηα κφιηο EGP77 εθαη. απφ δηάζεζε νκν-
ιφγσλ δεθαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP3,5 
δηζ. κε κέζε απφδνζε 14,033%.  
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε σο βαζηθή αηηία γηα ηελ 
άληιεζε ρακειφηεξσλ πνζψλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θα-
ηεγνξίεο αηγππηηαθψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφ-
γσλ ηηο ζεκαληηθά ρακειφηεξεο -ησλ επηδησθφκελσλ απφ 
ηνπο επελδπηέο- απνδφζεηο πνπ πξνζέθεξε ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απφ πιεπξάο ηεο κε 
απνδνρή επελδπηηθψλ πξνζθνξψλ έλαληη πςειφηεξσλ 
απνδφζεσλ. 
 
ε EGP5,856 ηξηζ. ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ 
αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ ην 2019 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Κε-
ληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE), ε ζπλνιηθή ρξεκαην-
νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 
Αίγππην απμήζεθε θαηά πεξίπνπ EGP339,3 δηζ. ζην δηά-
ζηεκα Ηνπιίνπ-Γεθεκβξίνπ 2019, θζάλνληαο ζην ηέινο 
ηνπ έηνπο ην επίπεδν ησλ EGP5,856 ηξηζ. Καηά ηα ζηνη-
ρεία ηεο CBE, ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα ησλ εγρψξησλ ηξα-
πεδψλ αλήιζαλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 ζε 
EGP155,972 δηζ., ειαθξά κεησκέλα έλαληη ηνπ Ννεκβξί-
νπ (EGP156,1 δηζ.), ελψ ηα ζπλνιηθά απνζεκαηηθά ηνπο 
αλήιζαλ ζε EGP155,972 δηζ. ην Γεθέκβξην, έλαληη 
EGP242,731 δηζ. ην Ννέκβξην 2019. Σν ζπλνιηθφ χςνο 
ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ έλαληη ηξα-
πεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην αλήιζε ζην ηέινο 
Γεθεκβξίνπ 2019 ζε EGP181,622 δηζ., έλαληη 
EGP196,201 δηζ. ην Ννέκβξην, ελψ νη ππνρξεψζεηο ησλ 
αηγππηηαθψλ ηξαπεδψλ πξνο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 
αλήιζαλ ην Γεθέκβξην ζε EGP120,077 δηζ. Ζ CBE αλέ-
θεξε επίζεο φηη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ εγρψξηνπ 
ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε ρξεφγξαθα θαη έληνθα γξακκάηηα 
ηνπ δεκνζίνπ αλήιζε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019 ζε 
EGP2,072 ηξηζ., έλαληη EGP2,03 ηξηζ. ην Ννέκβξην.  
Σν χςνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζηνπο 
πειάηεο ηνπο αλήιζε ην Γεθέκβξην 2019 ζε EGP1,891 
ηξηζ., παξνπζηάδνληαο ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
2% θαηά ην εμάκελν Ηνπιίνπ-Γεθεκβξίνπ. Σν 58,9% ησλ 
σο άλσ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηηο ηξαπεδηθέο ρνξε-
γήζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε βηνκεραλία απνξξφ-
θεζε πνζνζηφ 32%, ν θιάδνο ππεξεζηψλ πνζνζηφ 26%, 
ην εκπφξην πνζνζηφ 10,8%, ε γεσξγία πνζνζηφ 1,9%, 
ελψ νη ινηπνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ 29,3%. Σέινο, ε CBE 
αλέθεξε ζπλνιηθφ χςνο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε 
EGP4,23 ηξηζ. ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, έλαληη 
EGP4,18 ηξηζ. ην Ννέκβξην, εθ ησλ νπνίσλ EGP3,623 
ηξηζ. αθνξνχζαλ θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

  
 

Η Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή επθνιχλεη 
ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 
Ρπζκηζηηθή Αξρή (FRA) αλέζηεηιε πξνζσξηλά ηελ έσο 
ηψξα ηζρχνπζα ππνρξέσζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ λα πξνεηδνπνηνχλ ηε δηνί-
θεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηξεηο εκέξεο πξνθαηαβνιηθά, 
αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπο λα επαλαγνξάζνπλ ίδηεο 
κεηνρέο. Αληί ησλ ηξηψλ εκεξψλ, νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο 
ππνρξενχληαη πιένλ λα εηδνπνηνχλ ην Υξεκαηηζηήξην 
ηελ ίδηα εκέξα. Ο λένο θαλνληζκφο ηεο FRA απνθιείεη 
ηνπο πιεηνςεθηθνχο κεηφρνπο απφ ηελ επαλαγνξά ηδίσλ 
κεηνρψλ. χκθσλα κε ηελ Αξρή, ε ελ ιφγσ απφθαζε 
ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αχ-
μεζε ηνπ φγθνπ απηψλ ζηηο αγνξέο κεηνρψλ.    
 
Η Κεληξηθή Σξάπεδα πξνρσξά ζε δηαγξαθή ρξεψλ 
πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ ππνδηνηθεηή ηεο, 
θ. Negm, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) έρεη δηα-
γξάςεη ρξέε ζπλνιηθνχ χςνπο EGP17,4 δηζ., 226 επηρεη-
ξήζεσλ νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκα-
ηα, ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ νθεηιψλ ησλ νπνίσλ πξνο 
ηηο ηξάπεδεο αλέξρεηαη ζε EGP63,6 δηζ. Ο θ. Negm αλέ-
θεξε επίζεο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο ξπζκίζεηο ρξεψλ πξν-
βιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε CBE 
είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξσηνβνπιίαο αλα-
θνχθηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ρξεψλ πνπ έρεη μεθηλήζεη 
λα πινπνηεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα. εκεηψλεηαη φηη ζην 
πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο ε CBE έρεη θαηαιή-
μεη ζε ζπκθσλίεο κε 155 επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν ηε 
ξχζκηζε ρξεψλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP19,4 δηζ., δηαγξά-
θνληαο ρξέε χςνπο EGP10,9 δηζ., ελψ, εθηφο πιαηζίνπ 
ηεο πξσηνβνπιίαο, ε CBE ζχλαςε ζπκθσλίεο κε 71 επη-
ρεηξήζεηο, δηαγξάθνληαο ρξέε EGP6,5 δηζ., επί ζπλφινπ 
εθθξεκψλ ρξεψλ χςνπο EGP44,2 δηζ. εκεηψλεηαη ηέινο 
φηη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial 
Regulatory Authority – FRA) έρεη νινθιεξψζεη ηε ζπι-
ινγή απφ ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ 
leasing θαη factoring ζηνηρείσλ πειαηψλ ηνπο νη νπνίνη 
αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, πεξηιακβαλνκέ-
λσλ εθείλσλ κε ρξέε θάησ ησλ EGP10 εθαη. κε ζθνπφ ηε 
ζηήξημε απηψλ κέζσ ελδερφκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 
ρξεψλ ηνπο. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία έρνπλ πξνσζεζεί θαη 
ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ.  
 
Τπνδηνηθεηήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο: δελ πθίζηαηαη 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ NBG Egypt 
ε πξφζθαηε δήισζή ηνπ ζην πεξηζψξην πξφζθαηνπ επη-
ρεηξεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ κε αληηθείκελν ηε ζηήξημε κη-
θξψλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε ηίηιν “Nile Pioneers 
Initiative”, ν ππνδηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αη-
γχπηνπ (CBE) θ. Negm αλέθεξε φηη ε Δζληθή Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο δελ έρεη δερζεί θακία λέα πξνζθνξά γηα 
εμαγνξά ηεο κνλάδαο ηεο ζηελ Αίγππην, NBG Egypt, 
έπεηηα απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο εμαγνξάο 
απηήο απφ ηε κεγάιε ιηβαληθή ηξάπεδα Bank Audi. Όπσο 
αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν θ. Negm δελ δηεπθξίληζε 
ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα κε ηελ NBG Egypt θαη ηα ζρέ-
δηά ηεο γηα έμνδν απφ ηελ αηγππηηαθή ηξαπεδηθή αγνξά,  

 Δ Λ Ι Γ Α  9  



 

 

 
Μ Α Ρ Σ Ι Ο   2 0 2 0  

 

δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ζρεηηθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέ-
ξνληνο.  
 
Μείσζε επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχ-
πηνπ ζηηο 16/3/2020 
Ζ Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο 
16εο Μαξηίνπ απνθάζηζε λα κεηψζεη θαηά 300 κνλάδεο 
βάζεο ηα βαζηθά επηηφθηα αλαθνξάο, ζε κία πξνζπάζεηα 
ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ αλαπηπμηα-
θψλ πξννπηηθψλ ηεο πνπ πιήηηνληαη ην ηειεπηαίν δηά-
ζηεκα απφ ηελ παγθφζκηα επηδεκία θνξσλντνχ, θαζψο 
θαη παξνρήο πξφζζεησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηζσξίσλ 
ζηελ θπβέξλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηηφθην θαηαζέ-
ζεσλ κίαο εκέξαο δηακνξθψζεθε ζε 9,25% (απφ 
12,25%), ην επηηφθην δαλεηζκνχ κίαο εκέξαο ζε 10,25% 
(απφ 13,25%), ελψ ην βαζηθφ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επη-
ηφθην ζε 9,75% (απφ 12,75%), αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα 
ηε κεγαιχηεξε κεκνλσκέλε κείσζε επηηνθίσλ ζηελ ν-
πνία έρεη πξνρσξήζεη πνηέ ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχ-
πηνπ, ε δε θίλεζή ηεο απηή ήιζε ζε ζπλέρεηα αλάινγσλ 
θηλήζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ απφ ηελ ακεξηθαληθή      
Federal Reserve, θαζψο θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο . 
Αξαβίαο, ηνπ Κνπβέηη ησλ ΖΑΔ θαη ηνπ Καηάξ, φπσο 
αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο.  
εκεηψλεηαη φηη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ είρε δηαηεξήζεη 
δχν ζπλερφκελεο θνξέο ζηαζεξά ηα επηηφθηα, έπεηηα απφ 
ηέζζεξηο κεηψζεηο απηψλ ζηηο νπνίεο είρε πξνρσξήζεη ην 
2019, θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά. χκθσλα κε 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, βαζηθφο ιφγνο γηα ηε δξαζηηθή 
κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ππήξμε ε ζηήξημε ηεο 
εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεδνκέλσλ ησλ 
«εχζξαπζησλ ζπλζεθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο» 
θαη ε αλάγθε επίηεπμεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζε κε-
ζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ πηνζέ-
ηεζε επίζεο έθηαθηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξα-
πεδψλ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ ηδησηψλ απφ 
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο επηδεκίαο θν-
ξσλντνχ. Σα ελ ιφγσ κέηξα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ αλαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο δφζε-
σλ δαλείσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο γηα δηάζηεκα έμη 
κελψλ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ θεθα-
ιαίσλ γηα ηελ εηζαγσγή βαζηθψλ ηξνθίκσλ.  
ην ηέινο Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζπκθψλεζε κε 
ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηελ αλαβνιή γηα πεξίνδν έμη κε-
λψλ ησλ πιεξσκψλ δφζεσλ δαλείσλ αγξνηψλ θαη θηελν-
ηξφθσλ, ελψ έδσζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζε αγξνηηθέο 
επηρεηξήζεηο λα ππαρζνχλ ζηελ πξσηνβνπιία ηεο γηα 
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο κε θνλ-
δχιηα χςνπο EGP100 δηζ. Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νη-
θνλνκηθφο Σχπνο, νη εγρψξηεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο εθηξνθήο ηρζπεξψλ, 
πνπιεξηθψλ θαη γεληθά δψσλ κε εηήζην ηδίξν κεηαμχ 
EGP50 εθαη. θαη EGP1 δηζ. κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ 
πξσηνβνπιία ηεο CBE γηα παξνρή επλντθψλ δαλείσλ 
πξνο ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο, ελψ νη αγξνηηθέο επηρεη-
ξήζεηο κε εηήζηα έζνδα κεηαμχ EGP250.000 θαη EGP50 
εθαη. κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρακειφηνθε δαλεη-
αθή ρξεκαηνδφηεζε –κε επηηφθην 5%- ζην πιαίζην   

ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο –ην 
νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ην 2017- γηα ηε ζηήξημε ησλ 
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.   
 
Γηαθπκάλζεηο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ κε ηε 
ζπλέρηζε ηεο θξίζεο ιφγσ θνξσλντνχ  
Ωο ην ηέινο Μαξηίνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ αθν-
ινχζεζε πνξεία κε δηαθπκάλζεηο, ζε ζπλέρεηα ηεο 
«θαζίδεζεο» ηελ νπνία είρε ππνζηεί έσο ηα κέζα ηνπ 
κήλα, κε καδηθέο πσιήζεηο ηίηισλ εμαηηίαο ηεο αλεζπρί-
αο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην επελδπηηθφ θνηλφ ιφγσ ηεο 
δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Ζ πνξεία ηνπ θεληξηθνχ 
δείθηε (EGX30) θάλεθε λα επεξεάδεηαη ειαθξψο ζεηηθά 
απφ ηελ πεξηθνπή ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζηηο 16/3, αιιά θαη απφ ηελ αλαθνί-
λσζε πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπε-
δαο ζην Υξεκαηηζηήξην δηα ηεο αγνξάο κεηνρψλ, ζπλνιη-
θήο αμίαο EGP20 δηζ. Απφ ηελ άιιε, ζπλερίζηεθαλ βε-
βαίσο νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο θξίζεο ιφγσ θνξσλντ-
νχ ζηηο θαζεκεξηλέο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ, κε απνηέ-
ιεζκα ν δείθηεο EGX30 λα θηλεζεί θαζνδηθά έσο ηηο 
18/3 θζάλνληαο ηηο 8.757 κνλάδεο, ελ ζπλερεία λα πξαγ-
καηνπνηήζεη ηξεηο δηαδνρηθέο εκεξήζηεο αλφδνπο (ην δηά-
ζηεκα 19-23/3) ππεξβαίλνληαο πξνζσξηλά ηηο 10.000 
κνλάδεο (θιείλνληαο ζηηο 10.047 κνλάδεο ζηηο 23/3), λα 
μαλαπέζεη ζηηο 24/3 ζηηο 9.770 κνλάδεο θαη λα μαλαλέβεη 
ηηο επφκελεο δχν εκέξεο, θιείλνληαο ζηηο 26/3 ζηηο 9.913 
κνλάδεο. Σν δηήκεξν 29-31/3, ν δείθηεο EGX30 αθνινχ-
ζεζε ζπλνιηθά πησηηθή πνξεία, θιείλνληαο ζηηο 31/3 ζηηο 
9.594 κνλάδεο, θαηά 31,3% ρακειφηεξα έλαληη ησλ αξ-
ρψλ ηνπ 2020. Όπσο δήισζε ζηηο 29/3 ν δηνηθεηήο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer, απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ε παγθφζκηα παλδεκία θνξσλντνχ ρηχπεζε 
ηηο δηεζλείο αγνξέο, νη μέλνη επελδπηέο εθηηκάηαη πσο 
έρνπλ απνζχξεη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ θεθά-
ιαηα πιεζίνλ ησλ $500 εθαη.    
Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο 
Σχπνο, ζηηο 23/3 νη εγρψξηνη ρξεκαηηζηεξηαθνί επελδπηέο 
αληέδξαζαλ ζεηηθά –πέξαλ ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ 
πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 22/3- θαη ζηε ζπλδπαζκέλε θί-
λεζε εκπηζηνζχλεο πξνο ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, 
ζηηο 19/3, ησλ δχν κεγάισλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ηεο ρψ-
ξαο (National Bank of Egypt θαη Banque Misr) λα παξά-
ζρνπλ πξφζζεηε ξεπζηφηεηα ζηε ρξεκαηαγνξά, δηνρεηεχ-
νληαο θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP3 δηζ. ζηελ αγνξά 
ηίηισλ. Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε επίζεο 
φηη, δεδνκέλσλ ησλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ ρακειψλ επηπέ-
δσλ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκά-
ηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ην ηειεπηαίν δηά-
ζηεκα αξθεηέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε επα-
λαγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ, ζε ζπλέρεηα θαη ηεο πξφζθαηεο 
απφθαζεο ηεο αηγππηηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ρπζκη-
ζηηθήο Αξρήο (FRA) λα απινπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ επαλαγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξεί-
εο. 
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Μεηξηαζκφο πξνβιεκάησλ ζην δεκφζην δαλεηζκφ ιφ-
γσ πςειψλ δεηνχκελσλ απνδφζεσλ 
Καηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπε-
δα Αηγχπηνπ (CBE) ζπλέρηζε λα αληηκεησπίδεη θάπνηεο 
δπζθνιίεο θαηά ηηο πξνζπάζεηέο ηεο δηάζεζεο εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφ-
ζεσλ πνπ αμίσζαλ λα ιάβνπλ νη επελδπηέο. Πην ζπγθε-
θξηκέλα, ζηηο 17/3 ε Κεληξηθή Σξάπεδα άληιεζε απφ ηε 
δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο θεθά-
ιαηα κφιηο EGP92,3 εθαη. (έλαληη ζηφρνπ EGP4 δηζ.) κε 
κέζν επηηφθην 12,892%, ελψ απφ ηε δηάζεζε γξακκαηίσλ 
εμάκελεο δηάξθεηαο άληιεζε θεθάιαηα EGP111,12 εθαη. 
(έλαληη ζηφρνπ EGP10 δηζ.) κε κέζν επηηφθην 14,31%. 
εκαληηθά ρακειφηεξα ησλ απαηηνχκελσλ θεθάιαηα α-
ληιήζεθαλ επίζεο απφ ηε δηάζεζε –πάληνηε ζηηο 17/3- 
εληφθσλ γξακκαηίσλ ελλεάκελεο δηάξθεηαο (EGP4,3 δηζ. 
έλαληη ζηφρνπ EGP10,5 δηζ. κε κέζν επηηφθην 15,273%), 
ελψ ζηα δσδεθάκελεο δηάξθεηαο γξακκάηηα ηα απνηειέ-
ζκαηα ππήξμαλ ηθαλνπνηεηηθά (EGP10,5 δηζ. έλαληη ζηφ-
ρνπ EGP10,5 δηζ. κε κέζν επηηφθην 14,713%). ηηο 24/3, 
ε Κεληξηθή ηξάπεδα άληιεζε απφ ηε δηάζεζε εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο θεθάιαηα κφιηο 
EGP71,97 εθαη. (έλαληη ζηφρνπ EGP4 δηζ.) κε κέζν επη-
ηφθην 12,61%, ελψ απφ ηε δηάζεζε γξακκαηίσλ ελλεάκε-
λεο δηάξθεηαο άληιεζε θεθάιαηα EGP5,31 δηζ. (έλαληη 
ζηφρνπ EGP10,5 δηζ.) κε κέζν επηηφθην 13,367%. Αληη-
ζέησο, ζαθψο θαιχηεξα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηά-
ζεζεο, ζηηο 24/3, εληφθσλ γξακκαηίσλ εμάκελεο δηάξθεη-
αο (EGP11,21 δηζ. έλαληη ζηφρνπ EGP10 δηζ. κε κέζν 
επηηφθην 13,29%) θαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο (EGP13,2 
δηζ. έλαληη ζηφρνπ EGP10,5 δηζ. κε κέζν επηηφθην 
13,28%).  
Δπηπιένλ, ρακειφηεξα ησλ επηδησθφκελσλ θεθαιαίσλ 
άληιεζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα απφ ηε δηάζεζε θξαηηθψλ 
νκνιφγσλ ζε εγρψξην λφκηζκα, ζηηο 17 Μαξηίνπ, ελψ 
ηθαλνπνηεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζεζεο νκν-
ιφγσλ ζηηο 24 Μαξηίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 17/3 
αληιήζεθαλ θεθάιαηα EGP4 δηζ. απφ ηε δηάζεζε νκνιφ-
γσλ ηξηεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ. κε 
κέζε απφδνζε 14,765%, σζηφζν αληιήζεθαλ θεθάιαηα 
κφιηο EGP1,2 δηζ. απφ δηάζεζε νκνιφγσλ επηαεηνχο 
δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP3,5 δηζ. κε κέζε απφ-
δνζε 14,653%. Αληηζέησο, ζηηο 24/3 αληιήζεθαλ θεθά-
ιαηα EGP4 δηζ. απφ ηε δηάζεζε νκνιφγσλ πεληαεηνχο 
δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ. κε κέζε απφδν-
ζε 13,939%, θαζψο θαη θεθάιαηα EGP3,5 δηζ. απφ δηά-
ζεζε νκνιφγσλ δεθαεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 
EGP3,5 δηζ. κε κέζε απφδνζε 13,938%.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 26/3, γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ 
αξθεηέο εβδνκάδεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαηάθεξε λα 
αληιήζεη ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP25,96 δηζ. απφ δχν 
δεκνπξαζίεο εληφθσλ γξακκαηίσλ εμάκελεο θαη δσδεθά-
κελεο δηάξθεηαο, έλαληη ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 
απηψλ χςνπο EGP20 δηζ. Σα έληνθα γξακκάηηα εμάκε-
λεο δηάξθεηαο, απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ EGP12,42 δηζ., 
δηαηέζεθαλ κε κέζν επηηφθην 13,55%, ελψ εθείλα δσδε-
θάκελεο δηάξθεηαο, απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ EGP13,54 
δηζ., δηαηέζεθαλ κε κέζν επηηφθην 13,56%.  

ηηο 29/3 αληιήζεθαλ θεθάιαηα κφιηο EGP24,85 εθαη. 
απφ ηε δηάζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ηξίκελεο δηάξθεηαο, 
νλνκαζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ. κε κέζε απφδνζε 12,533% 
(έλαληη δεηνχκελεο απφ ηνπο επελδπηέο κέζεο απφδνζεο 
13,585%), θαζψο θαη θεθάιαηα EGP15,62 δηζ. απφ δηά-
ζεζε εληφθσλ γξακκαηίσλ ελλεάκελεο δηάξθεηαο, νλνκα-
ζηηθήο αμίαο EGP10,5 δηζ. κε κέζε απφδνζε 13,611%.   
Σέινο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα άληιεζε πνιχ ρακειφηεξα 
απφ ηα επηδησθφκελα θεθάιαηα απφ ηε δηάζεζε θξαηηθψλ 
νκνιφγσλ ηξηεηνχο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο ζε εγρψξην 
λφκηζκα ζηηο 30 Μαξηίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληιήζε-
θαλ ζπλνιηθά θεθάιαηα EGP2,58 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ 
EGP1,58 δηζ. απφ ηε δηάζεζε νκνιφγσλ ηξηεηνχο δηάξ-
θεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP4 δηζ. κε κέζε απφδνζε 
13,9% θαη EGP1 δηζ. απφ δηάζεζε νκνιφγσλ επηαεηνχο 
δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο EGP3,5 δηζ. κε κέζε απφ-
δνζε 14%.  
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη γεληθά, νη επηδησθφκε-
λεο απφ ηνπο επελδπηέο απνδφζεηο γηα ηελ αγνξά ρξεν-
γξάθσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ παξνπζηάδνπλ ην ηε-
ιεπηαίν δηάζηεκα έληνλα αλνδηθή πνξεία, δεδνκέλεο ηεο 
αλεζπρίαο απηψλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ έθζεζεο ηεο 
νηθνλνκίαο ηεο Αηγχπηνπ ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 
παγθφζκηαο θξίζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ, κε 
απνηέιεζκα ε Κεληξηθή Σξάπεδα αξθεηά ζπρλά λα κελ 
απνδέρεηαη επελδπηηθέο πξνζθνξέο έλαληη πςειφηεξσλ 
απνδφζεσλ. 
 
Ιζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιιαξίνπ 
θαη ηνπ επξψ 
ηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ, ε επίζεκε ηζνηηκία 
(Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ) ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο 
πξνο ην δνιιάξην παξνπζίαζε ηάζεηο ειαθξάο ππνηίκε-
ζεο ηνπ αηγππηηαθνχ λνκίζκαηνο, θζάλνληαο ζηηο 31/3 ηηο 
15,69 ιίξεο αλά δνιιάξην (ηηκή αγνξάο), έλαληη 15,48 
ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο 23/2 θαη 15,97 ιηξψλ αλά δνι-
ιάξην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο. Δπηζεκαί-
λεηαη φηη ε επίζεκε ηζνηηκία ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο πξνο 
ην επξψ παξνπζίαζε επίζεο δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Μαξηίνπ θαη αλήιζε ζηηο 31/3 ζε 17,2 ιίξεο αλά επ-
ξψ (ηηκή αγνξάο), έλαληη 17,17 ιηξψλ αλά δνιιάξην ηελ 
1ε Μαξηίνπ, 17,88 ιηξψλ αλά δνιιάξην ζηηο 9/3 θαη ζηηο 
10/3, 17,86 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο θαη 16,73 ιηξψλ αλά επξψ ζηηο 20/2.   
χκθσλα κε έγθπξνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπ-
ηέο, παξαηεξείηαη ηάζε επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηεο πα-
ξάιιειεο, αλεπίζεκεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ζηελ ν-
πνία ην δνιιάξην δηαηίζεηαη ζε επλντθφηεξε ηζνηηκία 
έλαληη ηεο επίζεκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο. Ο 
νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα θη-
λείηαη ήδε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηξνπήο κίαο 
«δνιιαξηνπνίεζεο» ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, δίλνληαο 
νδεγίεο ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηα πξνζθε-
ξφκελα επηηφθηα θαηαζέζεσλ ζε δνιιάξηα ζε 1% πάλσ 
απφ ην δηεζλέο δηαηξαπεδηθφ επηηφθην LIBOR, έλαληη 
1,5% άλσ ηνπ LIBOR πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. Δπηπιέ-
νλ, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη κεγαιχηε-
ξεο εγρψξηεο ηξάπεδεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κέηξα πξνο 
απνζάξξπλζε ησλ πειαηψλ ηνπο απφ ην λα επελδχνπλ ζε 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε δνιιάξηα, είηε κεηψλνληαο 
ηηο απνδφζεηο απηψλ, ή πξνζθέξνληαο νη ίδηεο λέα  
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πξντφληα πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε εγρψξην λφκη-
ζκα κε επλντθφ επηηφθην. Όπσο αλέθεξε ζηηο 29/3 ν νηθν-
λνκηθφο Σχπνο, νη δχν κεγαιχηεξεο θξαηηθέο ηξάπεδεο, 
National Bank of Egypt θαη Banque Misr είραλ δηαζέζεη 
θαηά ηηο πέληε πξψηεο εκέξεο ιαλζαξίζκαηφο ηνπο ζηελ 
αγνξά, πξντφληα πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε ιίξεο, κε 
ζηαζεξφ επηηφθην 15%, ζπλνιηθήο αμίαο EGP29,4 δηζ.    
 
Η Κεληξηθή Σξάπεδα πξνζθέξεη λέεο απαιιαγέο απφ 
ρξέε ζε ηδηψηεο 
ην ηέινο Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ 
(CBE) μεθίλεζε λέα πξσηνβνπιία –πνπ ζα βξίζθεηαη ζε 
ηζρχ έσο ην Μάξηην 2021- κε αληηθείκελν ηε κεξηθή δηα-
γξαθή ρξεψλ θάησ ηνπ 1 εθαη. ιηξψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 
EGP9,9 δηζ., γηα πεξίπνπ 220.000 ηδηψηεο νη νπνίνη ζεσ-
ξνχληαη επηζθαιείο ζε φ,ηη αθνξά ηελ απνπιεξσκή ησλ 
δαλείσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζρεηηθά νηθν-
λνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη νθεηιέηεο πνπ ζα επηιεγνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία ζα απαιιαγνχλ απφ 
ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ ηνπο θαη ζα θιεζνχλ λα απν-
πιεξψζνπλ ζηηο ηξάπεδεο ην 50% ησλ αξρηθψλ πνζψλ 
ησλ δαλείσλ ηνπο ηνηο κεηξεηνίο ή ζε είδνο, ελψ γηα ην 
ππνιεηπφκελν ήκηζπ ησλ ρξεψλ ηνπο ζα πξνβαίλνπλ ζε 
δηαθαλνληζκνχο πιεξσκήο κε ηηο εκπιεθφκελεο ηξάπε-
δεο, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. Δπηπιέ-
νλ, ηα ζηνηρεία ησλ σο άλσ νθεηιεηψλ ζα απαιείθνληαη 
απφ ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (“blacklists”) ηεο Κε-
ληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ (i-
Score) πνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο επηζθαιείο πειάηεο ησλ 
ηξαπεδψλ.      
 
Η FRA ιακβάλεη κέηξα πξνο νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζην ηέινο 
Μαξηίνπ ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή 
Αξρή (FRA) έδσζε ρξνληθή παξάηαζε –έσο ηηο 30/4- 
ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ ηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα ηε θνξνινγηθή ρξήζε 
2019, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ ππνβνιή απηψλ κε 
ειεθηξνληθά κέζα. Δπηπιένλ, ε FRA έδσζε παξάηαζε 
ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο γηα λα θαηαζέζνπλ ηα νηθνλν-
κηθά ηνπο απνηειέζκαηα πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 
θνξνινγηθνχ έηνπο, έσο ηηο 15/6. Δπίζεο, ε Αξρή έδσζε 
νδεγίεο ζηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
(leasing), πξνείζπξαμεο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 
(factoring) θαη ζηεγαζηηθήο πίζηεο λα θαζπζηεξήζνπλ 
ηελ είζπξαμε νθεηιψλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο θαηά έσο 6 
κήλεο, ελψ επέηξεςε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο λα 
δέρνληαη εληνιέο αγνξαπσιεζηψλ κεηνρψλ απφ ηνπο πε-
ιάηεο ηνπο κε ειεθηξνληθά κέζα θαη έδσζε ηε δπλαηφηε-
ηα ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα δηεμάγνπλ ηηο γεληθέο ζπ-
λειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηνπο online. Ζ FRA έδσζε επίζεο 
ηε δπλαηφηεηα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εμάκελε 
πεξίνδν ράξηηνο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή αζθαιί-
ζηξσλ, ελψ ζχζηεζε εηδηθή επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα 
εμεηάζεη πξφζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ, κε ηδηαίηε-
ξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ. 
Σέινο, ε FRA –ζε κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ επηρεη-
ξήζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο- αλαθνί-
λσζε ηε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο θαηαβνιήο ηνπ 50%  

ησλ νθεηιφκελσλ δφζεσλ πξνο απνπιεξσκή κηθξνδαλεί-
σλ, ρσξίο επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ 
θαζπζηεξεκέλε θαηαβνιή. 
 
Πηψζε παξνπζηάδνπλ πξφζθαηα νη μέλεο ηνπνζεηή-
ζεηο ζε αηγππηηαθά ρξεφγξαθα 
χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), ε αμία ησλ ηνπν-
ζεηήζεσλ μέλσλ επελδπηψλ ζε αηγππηηαθά έληνθα γξακ-
κάηηα απμήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηξέρν-
ληνο έηνπο θαηά EGP21 δηζ. ($1,56 δηζ.), αλεξρφκελε ζε 
EGP310,6 δηζ. ($19,89 δηζ.) ζην ηέινο ηνπ κήλα. Δλ ηνχ-
ηνηο, φπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, απφ 
ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ έσο θαη ιίγν κεηά ηα 
κέζα Μαξηίνπ, νη θάηνρνη αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξεν-
γξάθσλ πξνέβεζαλ ζε πσιήζεηο απηψλ, ζπλνιηθήο αμίαο 
EGP23,1 δηζ. ζηε δεπηεξνγελή αγνξά ρξένπο, θαζψο απ-
μάλεηαη ηαρχηαηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ην θφζηνο αληη-
ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (“credit default swap”) 
γηα ηα αηγππηηαθά πεληαεηή νκφινγα, ζπγθεθξηκέλα θαηά 
100% απφ ηελ ηξίηε εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ έσο ιίγν 
κεηά ηα κέζα Μαξηίνπ, θζάλνληαο ηηο 519,5 κνλάδεο 
βάζεο.   
 
Μηθξή αχμεζε ησλ εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζε-
σλ ηνλ Ιαλνπάξην 2020 
χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), νη ζπλνιηθέο εγρψξηεο ηξα-
πεδηθέο θαηαζέζεηο ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2020 εκθαλί-
ζηεθαλ ειαθξφηαηα απμεκέλεο θαηά 0,24% έλαληη ηνπ 
Γεθεκβξίνπ 2019, αλεξρφκελεο ζε EGP4,246 ηξηζ., 
έλαληη EGP4,236 ηξηζ. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, 
νη θαηαζέζεηο ηνπ θξάηνπο αλέξρνληαλ ζην ηέινο Ηαλνπ-
αξίνπ 2020 ζε EGP602,915 δηζ. (κεησκέλεο θαηά 1,74% 
έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2019), ελψ εθείλεο ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 0,58% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ ζε 
EGP3,643 ηξηζ.  
 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 
Δγθαηλίαζε θέληξνπ “cloud computing” απφ ηελ    
Orange Egypt 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Αηγχπηνπ, Orange 
Egypt, εγθαηλίαζε θέληξν “cloud computing” πξνεγκέ-
λεο ηερλνινγίαο κε ηελ επσλπκία “Orange Business 
Cloud”, ην νπνίν δεκηνχξγεζε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θη-
λεδηθνχ ηερλνινγηθνχ νκίινπ ηειεπηθνηλσληψλ Huawei 
Technologies. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκν-
ζηεχκαηα, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ ηίζεηαη ζε 
ιεηηνπξγία ζηελ Αίγππην ηφζν πξνεγκέλν θέληξν απνζή-
θεπζεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ 
“cloud”. χκθσλα κε ηελ Orange Egypt, ε δεκηνπξγία 
ηνπ λένπ θέληξνπ “cloud computing” εκπίπηεη ζην πιαί-
ζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δξαζηε-
ξηνηήησλ ηεο ζηελ Αίγππην, απφ απινχ παξφρνπ ππεξε-
ζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζε πάξνρν νινθιεξσκέλσλ 
παθέησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 
ινγηζκηθνχ, κε έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα.   
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Η Saudi Telecom μεθηλά έιεγρν νηθνλνκηθήο θαηάζηα-
ζεο ηεο Vodafone Egypt 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ ν ζανπδαξαβηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο 
Saudi Telecom (STC) μεθίλεζε ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ 
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνη-
ρείσλ (“due diligence”) ηεο Vodafone Egypt, ελ φςεη ηεο 
εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ 55% πνπ θαηέρεη ν κεηξηθφο βξε-
ηαληθφο φκηινο Vodafone ζηελ ελ ιφγσ αηγππηηαθή ζπγα-
ηξηθή ηνπ, έλαληη ηηκήκαηνο πιεζίνλ ησλ $2,4 δηζ. Θπκί-
δνπκε φηη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, ε STC είρε ππνγξάςεη 
κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεξηδίνπ 
55% πνπ θαηέρεη ν φκηινο Vodafone ζηε Vodafone 
Egypt. Ο θξαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο Αηγχ-
πηνπ, Telecom Egypt, πνπ θαηέρεη κεξίδην 45% ζην θε-
θάιαην ηεο Vodafone Egypt, δηαζέηεη ζηελ παξνχζα θά-
ζε δπλαηφηεηα λα πξνβεί εθείλνο ζε πξνζθνξά γηα ηελ 
εμαγνξά ηνπ 55% πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ε STC. 
χκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, δελ 
είλαη αθφκε ζαθέο εάλ ε STC ζα ππνρξεσζεί απφ ηε 
Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Αηγχπηνπ 
(FRA) λα πξνβεί ζε ππνρξεσηηθή πξνζθνξά (“mandatory 
tender offer”) γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Vodafone Egypt, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
δειαδή ηνπ κεξηδίνπ 45% πνπ θαηέρεη ε Telecom Egypt.  
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ε Telecom 
Egypt αλέζεζε ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηεο ζπκβνχ-
ινπο, EFG Hermes θαη Citibank, λα ηεο ππνδείμνπλ ελαι-
ιαθηηθνχο ηξφπνπο εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ 55% ηεο Vo-
dafone ζηε Vodafone Egypt, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ 
εμαγνξά απηνχ ν φκηινο Saudi Telecom. Πάλησο, επηζε-
καίλεηαη φηη κέρξη ηψξα ε Telecom Egypt δελ έρεη εθ-
θξάζεη νηαζδήπνηε κνξθήο αληίζεζε ζηελ πξνζπάζεηα 
εμαγνξάο ηεο Vodafone Egypt απφ ην ζανπδαξαβηθφ 
φκηιν, ελψ, θαζψο επηζεκαίλνπλ έγθπξνη νηθνλνκηθνί 
αλαιπηέο, θαίλεηαη πσο ε Telecom Egypt ζθέπηεηαη λα 
απνρσξήζεη πιήξσο απφ ηελ εγρψξηα ζπγαηξηθή ηεο Vo-
dafone, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ρξένπο ηεο ηε-
ιεπηαίαο.    
 
Ο φκηινο Qalaa πξνρσξά ζε πξνεηνηκαζία IPO ηεο 
TAQA Arabia 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, 
ν κεγάινο επελδπηηθφο φκηινο Qalaa Holdings, αηγππηηα-
θψλ θαη επξχηεξσλ αξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ, πξνζέιαβε 
ηε δηεζλή ειεγθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία Grant 
Thornton λα δηεμάγεη απνηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ 
ζπγαηξηθνχ ηνπ κεγάινπ αηγππηηαθνχ ελεξγεηαθνχ νκί-
ινπ TAQA Arabia, ελ φςεη ηεο επηθείκελεο πξνζπάζεηαο 
εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ απηνχ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχ-
πηνπ, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 
δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2020. Καηά ηα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα, ε Qalaa Holdings ζθέπηεηαη λα δηαζέζεη 
κεξίδην 25% ηεο TAQA Arabia ζην Υξεκαηηζηήξην, εθηη-
κψκελεο αμίαο EGP1-1,2 δηζ., σζηφζν ε ηειηθή απφθαζε 
ζα ιεθζεί θαηφπηλ ηεο εθηίκεζεο ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο 
εηαηξείαο απφ ηε Grant Thornton. εκεηψλεηαη φηη ν 
φκηινο Qalaa Holdings πξνγξακκαηίδεη επίζεο ηελ εηζα-
γσγή ησλ κεηνρψλ θαη εηέξαο αηγππηηαθήο ζπγαηξηθήο 
ηνπ, ηεο Arab Refining Company (ARC) ζηε δηάξθεηα 
ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020.    

Δπηπηψζεηο κέηξσλ θαηά ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ 
ζηηο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο 
Απφ ηελ αξρή ηεο επηδείλσζεο ηεο πνξείαο ηεο παγθφ-
ζκηαο παλδεκίαο θνξσλντνχ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, 
αθνινπζψληαο –ζπζηεκαηηθά κε ειαθξά θαζπζηέξεζε- 
ην ππφδεηγκα ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ ηνπ δπηηθνχ 
θφζκνπ, επέβαιε ζηαδηαθά κέηξα πξνο κεηξηαζκφ ηεο 
εμάπισζεο ηνπ ηνχ ζηελ Αίγππην, θζάλνληαο έσο ηελ 
επηβνιή απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο θαηά ηηο βξαδηλέο 
ψξεο (7κ.κ. έσο 6π.κ. θαζεκεξηλά) απφ ηηο 25/3 θαη γηα 
δχν εβδνκάδεο θαη’ αξράο. Καηά ην ελ ιφγσ δηάζηεκα, 
επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 
θαη ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ έσο ηηο 5κ.κ. θαζεκεξηλά, 
ελψ ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο (Παξ.-αβ.) απηά ζα παξα-
κέλνπλ θιεηζηά. Δληειψο θιεηζηά παξακέλνπλ εμάιινπ 
φια αλεμαηξέησο ηα θέληξα αλαςπρήο ζε φιε ηελ επηθξά-
ηεηα ηεο Αηγχπηνπ. Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζνχπεξ 
κάξθεη, παληνπσιείσλ, αξηνπνηείσλ, θαξκαθείσλ θαη 
θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο –ηα ηειεπηαία, κφλνλ γηα θαη’ 
νίθνλ παξαδφζεηο- θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ειεχ-
ζεξεο θπθινθνξίαο (6π.κ. έσο 7κ.κ. θαζεκεξηλά). Όζνλ 
αθνξά ηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, 
ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έρεη κεησζεί ην σξάξην ιεηηνπξγί-
αο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ (9:30-13:30), ελψ 
έρεη κεησζεί θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηε-
ξίνπ Αηγχπηνπ (10-13:30). ε πιήξε δπλακηθφηεηα θέξν-
ληαη λα ιεηηνπξγνχλ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηξνθί-
κσλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Οη 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησ-
ηηθνχ ηνκέα –ηνπιάρηζηνλ εθείλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
επίζεκε νηθνλνκία- έρνπλ επηβάιεη ζηα ζηειέρε ηνπο ηελ 
θαη’ νίθνλ εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη 
νη θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Δπηπιένλ, φιεο νη ζρε-
ηηθά κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηή-
ζεη ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο θαη αληίδξαζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππάιιεινο ή πειάηεο αλαθαιπθ-
ζεί πσο είλαη ζεηηθφο ζηνλ θνξσλντφ. 
Όπσο αλέθεξαλ νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζην ηέινο 
Μαξηίνπ ε Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ 
(FEDCOC) βξηζθφηαλ ζε πξνζπάζεηα λα πείζεη εγρψξηεο 
επηρεηξήζεηο νξηζκέλσλ θιάδσλ (μχινπ, δνκηθψλ πιηθψλ, 
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, εηδψλ πγηεηλήο), πνπ ζηεγάδνληαη 
ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζηα πεξίρσξα ηεο 
πξσηεχνπζαο, λα πξνβνχλ εζεινληηθά ζε νιηθή αλαζην-
ιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα πεξίνδν 10 εκεξψλ, κε 
ζθνπφ ηελ αλαθνπή ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. θέ-
ςεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα πξνζσξηλή αλαζηνιή δξαζηεξη-
νηήησλ –ή δηεμαγσγή εξγαζηψλ κε εηδηθά κέηξα πξνθχ-
ιαμεο- ππάξρνπλ θαη ζηνλ αηγππηηαθφ θαηαζθεπαζηηθφ 
θιάδν, κε νξηζκέλνπο κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο λα πξν-
βαίλνπλ ζε ηέηνηα αλαζηνιή, φπσο ν φκηινο Arab Con-
tractors, πνπ αλέζηεηιε γηα κία εβδνκάδα ηηο εξγαζίεο ηνπ 
ζην πιαίζην ηεο θάζεο 4Β ηεο ηξίηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ 
Καΐξνπ.  Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκα-
ηα, ζηηο 25/3 ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly, θαηφπηλ ηεο 
ζχζθεςεο πνπ είρε κε ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο Οηθη-
ζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, 
ηνλ επηθεθαιήο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ηξαηνχ θ. 
El-Far θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο νκνζπνλδίαο αηγππηηαθψλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ θ. Saad, απνθάζηζε λα απαη-
ηήζεη απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο λα παξαθνινπ- 
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ζνχλ ζπζηεκαηηθά ηε ζεξκνθξαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηνπο θαη λα ηνπο πξνκεζεχζνπλ κε κάζθεο θαη απνιπκα-
ληηθά, σο κέηξα πξνθχιαμεο θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ 
θνξσλντνχ ζηα εξγνηάμηα, ελψ επίζεο απνθαζίζηεθε ε 
παξνπζία αζζελνθφξσλ ζε εξγνηάμηα φπνπ απαζρνινχ-
ληαη πάλσ απφ 100 εξγάηεο. 
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε εμάιινπ φηη ην Τπνπξγείν 
Απαζρφιεζεο & Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ αλαθνίλσζε ζην 
ηέινο Μαξηίνπ ηε δηαλνκή έθηαθηνπ επηδφκαηνο χςνπο 
EGP500 ζε επνρηθνχο εξγάηεο, έλαληη απνιεζζέλησλ 
εηζνδεκάησλ ηνπο εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ.     

 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Με δηαθπκάλζεηο ε πνξεία ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο 
αθηλήησλ ην 2019 
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο θήκεο ακε-
ξηθαληθνχ νίθνπ real estate Jones Lang LaSalle (JLL) κε 
ηίηιν “2019 Year End Real Estate Market Report”, ε πν-
ξεία ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο αθηλήησλ ην 2019 αληηκεηψ-
πηζε αξθεηέο δηαθπκάλζεηο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 
ππέξβαζε ησλ δηαδνρηθψλ «ζνθ» πνπ πξνήιζαλ αθ’ ελφο 
απφ ηηο κεηψζεηο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηα θαχζηκα 
θαη ηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηηο απμή-
ζεηο ησλ πηέζεσλ ζηηο εγρψξηεο ηηκέο αθηλήησλ, θαζψο 
θαη ηελ εκθάληζε ζεηηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ εγρψξηα δή-
ηεζε αθηλήησλ θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν. Ζ έθζεζε ηεο 
JLL εθζεηάδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
λα κεηψζεη δηαδνρηθέο θνξέο ηα επηηφθηα αλαθνξάο ζηε 
δηάξθεηα ηνπ 2019, αιιά θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο αγν-
ξέο θαηνηθηψλ απφ άηνκα κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέ-
δνπ. Δθζεηάδεη επίζεο ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο αηγππηηαθήο 
θπβέξλεζεο γηα απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο 
θαη εγγξαθήο αθηλήησλ, γηα βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ 
επελδπηηθνχ θιίκαηνο, γηα βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαη-
ζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 
ηνκέα (ΓΗΣ), αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία «έμππλσλ» 
πφιεσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κεηαμχ ησλ ν-
πνίσλ ε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.     
 
Φήθηζε εληαίνπ νηθνδνκηθνχ θψδηθα απφ ην αηγππηηα-
θφ θνηλνβνχιην 
ηηο 9/3 ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε ην λέν εληαίν 
νηθνδνκηθφ θψδηθα (“Unified Building Code”), ν νπνίνο 
εηζάγεη πνιπάξηζκεο ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ έσο 
ηψξα ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο θαηαζθεπέο. Μεηαμχ 
απηψλ, ν λένο θψδηθαο επεθηείλεη ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ 
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε ηξία ρξφληα έλαληη ελφο πνπ ηζρχ-
εη ζήκεξα, ελψ παξάιιεια επηβάιιεη απζηεξφηεξα πξφ-
ζηηκα ζε παξαβάηεο αιιά θαη θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο 
πνπ ζπγθαιχπηνπλ παξαβάζεηο ηνπ θψδηθα, κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηελ θαηαπάηεζε αγξνηηθήο γεο κε ζθνπφ ηελ 
νηθνδφκεζε θηηξίσλ.  
 
Αλάπηπμε ηεο ζπλνηθίαο New Garden City ηεο λέαο 
δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθη-
ζηηθήο Αλάπηπμεο θ. El Gazzar, ην επελδπηηθφ θφζηνο 
αλάπηπμεο ηεο ζπλνηθίαο New Garden City ζηε λέα δηνη-
θεηηθή πξσηεχνπζα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 980 feddans, 
ππεξέβε ηηο EGP80 δηζ. ($5,1 δηζ. ζε ηξέρνπζεο ηζνηηκί-
εο). Ο Τπνπξγφο αλέθεξε επίζεο φηη ε ζπλνηθία, ε νπνία  

ζα πξνζνκνηάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ζην θέληξν ηνπ Καΐ-
ξνπ θαη θαηαζθεπάδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, δηαζέηεη 23.000 
νηθηζηηθέο κνλάδεο επηθαλεηψλ κεηαμχ 60 θαη 200 ηεηξ. 
κέηξσλ, θαζψο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, πνιπηειείο 
κνλνθαηνηθίεο, εθπαηδεπηηθέο, αζιεηηθέο, εκπνξηθέο, ςπ-
ραγσγηθέο θαη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.   
 
Νέεο γαίεο πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ πξνο αλάπηπμε ζηε 
λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο Μαξηίνπ, 
ε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη 
ηα έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηη-
θήο πξσηεχνπζαο (Administrative Capital for Urban De-
velopment - ACUD) πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη -σο ην ηέινο 
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή ζηηο αξρέο ηνπ επνκέλνπ- ζε επελ-
δπηέο ηηο ππνιεηπφκελεο γαίεο ζηελ πξψηε θάζε αλάπηπ-
μεο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 6.500 feddans. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 
ε ACUD πξνηίζεηαη λα εγθαηληάζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 
ζπλνηθία ηεο λέαο πξσηεχνπζαο ην αξγφηεξν έσο ηνλ 
Ηνχλην 2021, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί θαηά 
75% νη ζρεηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο αλάπηπμήο 
ηεο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ε ACUD, ην 
πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 
ζηελ πξψηε ζπλνηθία νηθηζηηθήο ρξήζεο (R1) ηεο λέαο 
πξσηεχνπζαο αλέξρεηαη ζε 26%, ελψ απηφ αλέξρεηαη ζε 
80% ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε ζπλνηθία (R2 & R3) θαη 
ζε 56% ζηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε ζπλνηθία (R5 & R6). 
Καηά ηα ζηνηρεία ηεο ACUD, ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο 
θαηαζθεπήο ηεο «αζιεηηθήο πφιεο» ηεο λέαο πξσηεχνπ-
ζαο αλέξρεηαη ζε 95%, εθείλν ηεο «πνιηηηζηηθήο πφιεο» 
ζην 82%, απηφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο έρεη μεπε-
ξάζεη ην 75%, απηφ ηεο ηξαπεδηθήο πεξηνρήο εληφο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλνηθίαο βξίζθεηαη ζην 21%, ελψ εθεί-
λν ηεο πεξηνρήο φπνπ θαηαζθεπάδνληαη νη νπξαλνμχζηεο 
αλέξρεηαη ζε 21% θαη ην πνζνζηφ πινπνίεζεο ηεο πεξην-
ρήο αλαςπρήο ηνπ «Πξάζηλνπ Πνηακνχ» -ζε ζπλνιηθή 
έθηαζε 1.700 feddans- εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 20%. Σέινο, 
ε ACUD γλσζηνπνίεζε φηη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ αγνξάο 
γεο ζηε λέα πξσηεχνπζα έρεη απμεζεί θαηά 10% θαηά 
κέζν φξν, ελψ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 20% αθνχ 
εγθαηληαζζεί ε επηρεηξεκαηηθή ζπλνηθία, δηεπθξηλίδνληαο 
φηη ε ηηκή αλά ηεηξ. κέηξν ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο έρεη 
θζάζεη ηηο EGP45.000. χκθσλα κε εθπξφζσπν ηεο 
ACUD, θαηά ηελ παξνχζα θάζε πεξίπνπ 300 θαηαζθεπ-
αζηηθέο εηαηξείεο εξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο 
δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο. 
 
Αχμεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αξρήο 
Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ (NUCA) 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθη-
ζηηθήο Αλάπηπμεο, αξκφδηνπ γηα ηα επελδπηηθά αλαπηπ-
μηαθά ζρέδηα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, θ. Abbas, ν επελ-
δπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αξρήο Νέσλ Αζηηθψλ Κνη-
λνηήησλ (NUCA) γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 
(2019/20) έρεη απμεζεί ζε πιεζίνλ ησλ EGP90 δηζ., 
έλαληη θνλδπιίσλ χςνπο EGP70 δηζ. πνπ είραλ πξνβιεθ-
ζεί αξρηθά. Ο θ. Abbas δηεπθξίληζε φηη ηα σο άλσ επελδπ-
ηηθά θνλδχιηα θαηεπζχλνληαη ζηε δεκηνπξγία ησλ απα-
ξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηηο λέεο πφιεηο, αξθεηέο απφ ηηο 
νπνίεο είλαη εθνδηαζκέλεο κε «έμππλεο» ηερλνινγίεο 
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(4εο γεληάο), κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε λέα δηνηθεηηθή 
πξσηεχνπζα θαη ηε λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ. Ο θ. Ab-
bas εμέθξαζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ επξσζηία θαη 
ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ αθηλήησλ, ν 
νπνίνο πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγφ, εθαηνκ-
κχξηα επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηνπο Αηγχπηηνπο πνιίηεο. 
Ο θ. Abbas απνθάιπςε εμάιινπ φηη ε NUCA έρεη δερζεί 
πεξίπνπ 3.000 αηηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε γαηψλ πξνο 
αλάπηπμε ζηηο ππφ δεκηνπξγία λέεο πφιεηο, κε 650 κεηα-
μχ ησλ αηηνχλησλ λα έρνπλ θαηαζέζεη πξνθαηαβνιέο θαη 
πεξίπνπ 25% ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ μέλνπο επελδπηέο. 
 
Η Παγθφζκηα Σξάπεδα απμάλεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο 
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο 
Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκη-
θφο Σχπνο βαζηδφκελνο ζε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ π-
πνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα απνθάζη-
ζε πξφζθαηα λα απμήζεη θαηά $500 εθαη. ηηο ρξεκαηνδν-
ηήζεηο ηεο πξνο ηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκ-
καηνο θνηλσληθήο ζηέγαζεο γηα άηνκα ρακειψλ εηζνδε-
κάησλ πνπ πινπνηεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Οη ελ ιφγσ 
πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο αλακέλεηαη λα αλεβάζνπλ ην 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη δε-
ζκεχζεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα ην αηγππηηαθφ πξφ-
γξακκα θνηλσληθήο ζηέγαζεο ζε $1,3 δηζ., ηα νπνία 
έρνπλ βνεζήζεη –απφ ην έηνο 2015- πεξίπνπ 300 ρηι. αη-
γππηηαθέο νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο λα επηιχ-
ζνπλ ην ζηεγαζηηθφ ηνπο πξφβιεκα. εκεηψλεηαη φηη νη 
σο άλσ πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο εθηηκάηαη φηη ζα πξνζειθχζνπλ ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαηνη-
θηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο ζηέγα-
ζεο, δεδνκέλνπ φηη ηνλ Ηαλνπάξην 2020 ε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε ελέθξηλε λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο 
ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, δίλνληαο ιχ-
ζεηο ζε αξθεηά απφ ηα αηηήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 
πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελζαξξχλεη λα κεηάζρεη θαη εθείλνο 
ζηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ γηα ρακειά εηζνδήκαηα. 
 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Πιεζίνλ ηεο επαλέλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 
πγξνπνίεζεο ηεο Γακηέηηεο 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, 
ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ θαη ν Ηζπαλφο εηαίξνο 
ηεο θνηλνπξαμίαο Union Fenosa Gas – UFG πνπ κεηέρεη 
ζηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 
ηεο Γακηέηηεο, Naturgy, θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία κε ηελ 
αηγππηηαθή θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ ν ηζπαληθφο φκηινο 
λα εγθαηαιείςεη ηελ σο άλσ θνηλνπξαμία, ιακβάλνληαο 
απνδεκηψζεηο χςνπο $600 εθαη. έλαληη ησλ πεξηνπζηα-
θψλ ζηνηρείσλ ηεο Union Fenosa Gas εθηφο Αηγχπηνπ, 
θαζψο θαη ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζην θεθάιαην ηεο κνλάδαο 
πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γακηέηηεο. εκεηψλε-
ηαη φηη ε Union Fenosa Gas θαηέρεη σο ζήκεξα κεξίδην 
80% ηνπ νκίινπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα ηεο Γακηέη-
ηεο, SEGAS, ελψ ην ππφινηπν 20% θαηέρνπλ νη αηγππηη-
αθνί θξαηηθνί φκηινη θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS) θαη πεηξε-
ιαίνπ (EGPC). Σν κεξίδην ηεο Naturgy πξφθεηηαη λα κε-
ηαβηβαζηεί ζηνπο ππνινίπνπο κεηφρνπο ηεο κνλάδαο 
LNG ηεο Γακηέηηεο, κε απνηέιεζκα, κεηά ηελ απνρψξε- 

ζε ηεο Naturgy, ε ΔΝΗ λα θαηέρεη κεξίδην 50%, ε EGAS 
40% θαη ε EGPC 10%.  
χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, ε επαλαιεηηνπξγία 
ηεο κνλάδαο LNG ηεο Γακηέηηεο αλακέλεηαη λα μεθηλή-
ζεη έσο ηνλ Ηνχλην ηξέρνληνο έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ην 
αηγππηηαθφ θξάηνο βξηζθφηαλ απφ ην 2014 ζε δηθαζηηθή 
δηακάρε κε ηνλ ηζπαληθφ φκηιν, ν νπνίνο είρε αμηψζεη 
απνδεκηψζεηο χςνπο $8 δηζ. ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ εθν-
δηαζκνχ ηεο κνλάδαο ηεο Γακηέηηεο κε θπζηθφ αέξην απφ 
ην θξάηνο. Σν δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Παγθφ-
ζκηαο Σξάπεδαο (ICSID) είρε επηδηθάζεη απνδεκίσζε ηνπ 
ηζπαληθνχ νκίινπ απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο κε ην πνζφλ 
ησλ $2,01 δηζ., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ. χκ-
θσλα κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ 
Σχπνπ, ν φκηινο ΔΝΗ ζηνρεχεη λα πξνρσξήζεη ζε εμαγσ-
γέο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε κνλάδα LNG ηεο Γακηέηηεο 
εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

 
Αχμεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξί-
νπ 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ε αηγππηηαθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Αε-
ξίνπ (Gas Regulatory Authority) αλαθνίλσζε ηελ αχμεζε 
ησλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ 
θαηά 29%, ζην επίπεδν ησλ $0,375 αλά εθαηνκκχξην 
Βξεηαληθψλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ (BTU), έλαληη $0,29 αλά 
εθαηνκκχξην BTU πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. εκεηψλε-
ηαη φηη ηα πξνεγνχκελα ηέιε ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ είραλ 
αλαπξνζαξκνζηεί  κφιηο ην Γεθέκβξην 2019, κεησκέλα 
ηφηε θαηά 24% έλαληη ηνπ επηπέδνπ ηειψλ πνπ είρε θαζν-
ξηζηεί ηνλ Αχγνπζην 2018, ζηα $0,38 αλά εθαηνκκχξην 
BTU. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Ρπζκηζηη-
θήο Αξρήο, «ε πξφζθαηε αχμεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ 
δηθηχνπ απνηειεί βήκα πξνο ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε 
ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αίγππην».     
 
Ο γαιιηθφο φκηινο Schneider Electric ζα θαηαζθεπά-
ζεη θέληξα ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλα-
θέξζεθε ζε ζπκθσλία πνπ ζπλάθζεθε πξφζθαηα κεηαμχ 
ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Ζιεθηξηζκνχ θαη ηνπ κεγά-
ινπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ Schneider Electric κε 
αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή θέληξσλ ειέγρνπ ηνπ ειε-
θηξηθνχ δηθηχνπ αλά ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ. ην 
αλαθνηλσζέλ ηεο αηγππηηαθήο Πξνεδξίαο ην νπνίν αθν-
ινχζεζε ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. 
Al Sisi κε ηνλ ππεχζπλν δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
νκίινπ Schneider Electric, θ. Remont, δελ πξνζδηνξίδε-
ηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ θέληξσλ ειέγρνπ πνπ ζα θα-
ηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά, σζηφζν θαηέζηε γλσζηφ φηη 
ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Ηαλνπαξίνπ ην Τπνπξγείν Ζ-
ιεθηξηζκνχ πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή 
πέληε θέληξσλ ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζηελ 
Αιεμάλδξεηα, ηελ Άλσ Αίγππην, ηε Γηψξπγα νπέδ θαη 
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Καΐξνπ. Μεηαμχ ησλ νκίισλ 
πνπ κεηέρνπλ ζηνλ σο άλσ δηαγσληζκφ πεξηιακβάλνληαη 
νη General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric 
θαη State Grid Corporation of China, ελψ ην ζπλνιηθφ 
project ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία ε-
ιεθηξηζκνχ (EEHC) κέζσ δαλείνπ χςνπο EGP19 δηζ. 
πνπ έρεη ιάβεη ην 2017 απφ ηξαπεδηθή θνηλνπξαμία ππφ 
ηηο δχν κεγάιεο εγρψξηεο θξαηηθέο ηξάπεδεο, National  
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Bank of Egypt θαη Banque Misr.   
 
Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ γηα ην EMGF 
ζηελ Οπάζηγθηνλ 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλα-
θέξζεθε ζηελ πξφζθαηε παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξε-
ιαίνπ, θ. El-Molla, ζε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο 
ππνπξγηθνχ επηπέδνπ κε Ακεξηθαλνχο επηρεηξεκαηίεο 
ζηελ Οπάζηγθηνλ, φπνπ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξνφ-
δνπο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην θηιφδνμν ζρέδην ηεο 
Αηγχπηνπ λα θαηαζηεί εμαγσγέαο θαη πεξηθεξεηαθφο θφκ-
βνο γηα ην θπζηθφ αέξην, θαζψο θαη κε ηηο πιένλ πξφζθα-
ηεο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία 
γηα ην θπζηθφ αέξην ζηε ΝΑ Μεζφγεην, αλαδεηθλχνληαο 
ην ξφιν ηνπ Φφξνπκ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αλαηνιηθήο Μεζν-
γείνπ (EMGF). Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ηελ ελ 
ιφγσ ζπδήηεζε δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ 
Δπηκειεηήξην, ελψ ζε απηήλ παξέζηεζαλ, κεηαμχ άιισλ, 
ν Τπνπξγφο Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ θ. Brouillette, ν Ακεξη-
θαλφο Βνεζφο ΤΠΔΞ γηα ζέκαηα ελέξγεηαο θ. Fannon θαη 
ν Ηζξαειηλφο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θ. Steinitz.      
 
Η ΔΝΙ ζρεδηάδεη πξφζζεηεο επελδχζεηο $60 εθαη. ζηελ 
Αίγππην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαξηίνπ, 
ν ηηαιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο ΔΝΗ ζρεδηάδεη λα επελδχ-
ζεη θέηνο θεθάιαηα ηεο ηάμεσο ησλ $60 εθαη. επηπξνζζέ-
ησο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζηελ αηγππηηαθή 
θνηλνπξαμία ηεο κε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, 
EGPC, ε νπνία θέξεη ηελ επσλπκία Agiba Petroleum, κε 
ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ζηνπο ην-
κείο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Γπηη-
θή Έξεκν θαη ηνλ Κφιπν νπέδ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκν-
ζηεχκαηα, ν αξρηθφο θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο ηεο θνηλν-
πξαμίαο Agiba αλεξρφηαλ ζε $370 εθαη. ελψ κε βάζε ηα 
λέα δεδνκέλα ζα αλέιζεη ζε $430 εθαη.    
     
Η ACWA Power ζα ηξνθνδνηήζεη κνλάδεο αθαιάησ-
ζεο κε ειηαθή ελέξγεηα 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξ-
ηίνπ φηη ν ζανπδαξαβηθψλ ζπκθεξφλησλ ελεξγεηαθφο 
φκηινο ACWA Power, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ θαηα-
ζθεπή κνλάδσλ αθαιάησζεο ζηελ Αίγππην, πξνηίζεηαη 
λα ηξνθνδνηήζεη ηηο ελ ιφγσ κνλάδεο κέζσ ζεηξάο ειηα-
θψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ε ACWA Power έρεη ππν-
γξάςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ πξνθαηαξθηηθή 
ζπκθσλία κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία χδξεπζεο 
θαη δηαρείξηζεο ιπκάησλ (HCWW), κε αληηθείκελν ηελ 
εθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην 
κεγάιν έξγν θαηαζθεπήο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζηε 
ρψξα. εκεηψλεηαη φηη ε ACWA Power πξνηίζεηαη λα 
θαηαζθεπάζεη ηηο ελ ιφγσ κνλάδεο θαη λα δηαζέηεη ην 
παξαγφκελν λεξφ ζηελ αλσηέξσ θξαηηθή εηαηξεία 
χδξεπζεο. Καηά ηελ παξνχζα θάζε, ν ζανπδαξαβηθψλ 
ζπκθεξφλησλ φκηινο βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ην αη-
γππηηαθφ θξάηνο αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε γαηψλ 
πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ 
αθαιάησζεο, ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, 
δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά 
κε ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ ζηελ  

HCWW.        
 
Οη ηερληθνί φκηινη Enppi & Petrojet νινθιήξσζαλ 
πεηξειατθφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 
χκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο Μαξηίνπ, νη 
κεγάινη αηγππηηαθνί ηερληθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη κε 
εηδίθεπζε ζε έξγα ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, Enppi θαη 
Petrojet, έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία έξγν δεκηνπξγί-
αο ηεξκαηηθνχ / δηακεηαθνκηζηηθνχ ζηαζκνχ πεηξειατ-
θψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή Ain Sokhna, ζηνλ Κφιπν 
νπέδ, ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ 
SUMED, ν νπνίνο θζάλεη έσο ηελ πεξηνρή Sidi Kerir 
ζηελ Αιεμάλδξεηα. θνπφο δεκηνπξγίαο  ηνπ ελ ιφγσ 
ζηαζκνχ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο αγν-
ξάο ζε πεηξειατθά πξντφληα, θαζψο επίζεο ε εηζαγσγή, 
απνζήθεπζε θαη επαλεμαγσγή ηέηνησλ πξντφλησλ. Σα 
θιαδηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν λένο πεηξειατθφο 
ηεξκαηηθφο ζηαζκφο είλαη εμνπιηζκέλνο  κε πξσηνπνξηα-
θή –γηα ηα αηγππηηαθά δεδνκέλα- ηερλνινγία αλχςσζεο 
ζην ζχζηεκα δεμακελψλ απνζήθεπζεο, απνηειείηαη δε 
απφ ππεξάθηηα πιαηθφξκα κήθνπο 3 ρικ., κε εγθαηαζηά-
ζεηο πνπ έρνπλ δπλακηθφηεηα ππνδνρήο πεηξειαηνθφξσλ 
πινίσλ ηάλθεξ ρσξεηηθφηεηαο 160 ρηι. ηφλσλ, ν ππζκέ-
λαο ησλ νπνίσλ θζάλεη ζε βάζνο 15 κέηξσλ. Δπίζεο, ν 
λένο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ηεο Ain Sokhna πεξηιακβάλεη 
βξαρίνλεο θνξηνεθθφξησζεο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ, 
θαζψο θαη νθηψ αγσγνχο πεηξειαίνπ, ελψ δηαζέηεη ελλέα 
απνζήθεο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ζπλνιηθήο δπλακηθφηε-
ηαο 300.000 θπβηθψλ κέηξσλ, εθ ησλ νπνίσλ 135.000 
θπβηθά κέηξα πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ηεο θξαηηθήο εηαη-
ξείαο πεηξειαίνπ (EGPC) θαη 165.000 θπβηθά κέηξα γηα 
ρξήζε ηνπ ζανπδαξαβηθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ AR-
AMCO (απνζήθεπζε θαη επαλεμαγσγή πξντφλησλ πεηξε-
ιαίνπ). Σέινο, ν λένο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο πεξηιακβάλεη 
ηξεηο ειεθηξηθνχο ππνζηαζκνχο. 
 
156 ελεξγεηαθά έξγα έρνπλ πινπνηεζεί ην α’ εμάκελν 
ηνπ έηνπο 2019/20 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζείζα έθζεζε ηνπ Τ-
πνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπ-
μεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρν-
ληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο (2019/20), ν αηγππηηαθφο ελεξ-
γεηαθφο θιάδνο έρεη πινπνηήζεη ζπλνιηθά 156 επελδπηη-
θά έξγα ζηνπο ππνθιάδνπο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 
κε ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο χςνπο EGP28,7 δηζ. Οη 
σο άλσ εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ 
Τπνπξγείσλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Πεηξειαίνπ. Πην αλαιπηη-
θά, ν ππνθιάδνο πδξνγνλαλζξάθσλ πινπνίεζε 9 projects 
κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο EGP11,7 δηζ., κε ζεκαληηθφηε-
ξα έξγα απηά ηεο αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο θάζεο ησλ 
θνηηαζκάησλ Βνξείνπ ηλά, θαζψο θαη ησλ θνηηαζκάησλ 
ηεο πεξηνρήο South Baltim. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ έδεημαλ φηη ν ππνθιάδνο 
θπζηθνχ αεξίνπ πέηπρε ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο ηάμεσο 
ηνπ 4,5% ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ Ηνπι.-Γεθ. 2019, 
ελψ εθείλνο πεηξνρεκηθψλ κεγεζχλζεθε θαηά 14,2%. 
Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ projects 
ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ απμήζεθε θαηά 29% έλαληη ηεο 
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018/19. 
Σέινο, νη ππνθιάδνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζη-
κσλ πεγψλ πινπνίεζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακή- 

 Δ Λ Ι Γ Α  1 6  



 

 

 
Μ Α Ρ Σ Ι Ο   2 0 2 0  

 

λνπ ηνπ έηνπο 2019/20 147 projects, ζπλνιηθνχ επελδπηη-
θνχ θφζηνπο EGP17 δηζ.       
 

ΔΜΠΟΡΙΟ 
Δπαλέλαξμε εηζαγσγψλ αηγππηηαθψλ θξεκκπδηψλ απφ 
Ρσζία θαη Μπαλγθιαληέο 
Όπσο δήισζε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν επηθεθαιήο ηεο ππε-
ξεζίαο θαξαληίλαο ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγί-
αο, θ. El Attar, πξφζθαηα ε Ρσζία θαη ην Μπαλγθιαληέο 
επαλεθθίλεζαλ ηηο εηζαγσγέο αηγππηηαθψλ θξεκκπδηψλ, 
ηηο νπνίεο είραλ αλαζηείιεη πξνεγνπκέλσο. χκθσλα κε 
ηνλ θ. El Attar, ηα αηγππηηαθά θξεκκχδηα αληηκεησπίδνπλ 
ζεκαληηθά εκπφδηα θαη απζηεξνχο θαλνληζκνχο πνπ 
θζάλνπλ έσο ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο ζε αξθεηέο α-
θφκε ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε . Αξαβία, ην Κνπβέηη 
θαη ν Μαπξίθηνο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο πςειψλ επηπέδσλ 
ππνιεηκκάησλ παξαζηηνθηφλσλ, κνχριαο, αιιά θαη θα-
ηαινίπσλ ρψκαηνο.   
 
Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε εηνηκάδεη επηηάρπλζε δηαδη-
θαζηψλ ζηα ηεισλεία 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, 
ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επξίζθεηαη ζε 
δηαδηθαζία απηνκαηνπνίεζεο θαη επηηάρπλζεο ησλ δηαδη-
θαζηψλ εθηεισληζκνχ ζηα ηεισλεία ηεο ρψξαο, εμεηάδν-
ληαο κεηαμχ άιισλ ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ πξν-εγγξαθήο 
(“ACI pre-registration systems”), κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε 
πεξηηηψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπληφκεπζεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εθηεισληζκνχ. Σν λέν ζχζηεκα, 
ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε 
ηξεηο εκέξεο ην πνιχ, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη online 
ειεθηξνληθφ θφκβν, ζηνλ νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη ζα 
κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ θνξηί-
σλ, θαζψο θαη ζε πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απηά βξί-
ζθνληαη. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ζπζηήζεη εηδηθή επηηξνπή 
κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελνπνηεκέλνπ ζπλφινπ θαλνλη-
ζκψλ πνπ ζα δηέπνπλ ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο 
θαη ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ηαρέσλ δηαδηθαζηψλ 
(“fast-track”) γηα ην γξήγνξν εθηεισληζκφ θαξκαθεπηη-
θψλ πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ γηα ηε βηνκεραλία, θαζψο 
θαη δηεξρφκελσλ (transit) εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ. Δπί-
ζεο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε θάζε δεκη-
νπξγίαο ζπζηήκαηνο “one-stop-shop” γηα ηνλ εθηεισλη-
ζκφ εκπνξεπκάησλ ζε πνιπάξηζκα ιηκάληα θαη αεξνδξφ-
κηα ηεο ρψξαο.  
Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ αλαζεσξεί ζηελ παξνχζα θάζε ηηο εθαξ-
κνζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«εμνπζηνδνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ» (“Authorized 
Economic Operators”), κε ζηφρν λα επηηξέςεη ζε κεγαιχ-
ηεξν αξηζκφ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ λα επσθειε-
ζνχλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο –ζε ηζρχ απφ ην Ννέκβξην 
2019- ηεο «πξάζηλεο δηφδνπ» (“green channel”), δειαδή 
απινπνηεκέλσλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηαρείαο 
νινθιήξσζεο ηνπ εθηεισληζκνχ, γηα εηζαγσγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ 75 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη εληεηαγ-
κέλεο ζε «ιεπθή ιίζηα» πνπ ηεξνχλ νη ηεισλεηαθέο Αξ-
ρέο. Όιεο νη αλσηέξσ θαηλνηφκεο αιιαγέο πξαγκαηνπνη-
νχληαη ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο λέαο ηεισλεηα- 

θήο λνκνζεζίαο –πνπ εληζρχεη ηηο δηαδηθαζίεο ηαρένο ε-
θηεισληζκνχ κέζσ ρξήζεο «ιεπθήο ιίζηαο» εηζαγσγέσλ- 
θαη επξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε θαηά ηελ παξνχζα θάζε 
ζην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην, ελψ πξνζδνθάηαη φηη ζα 
μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  
 
Έλαξμε πιεξσκψλ νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ επηδν-
ηήζεσλ απφ ην θξάηνο 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, απφ ηηο 3/3 ην θξα-
ηηθφ ηακείν εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ (Export Subsidy 
Fund) μεθίλεζε ηελ πιεξσκή νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ 
επηδνηήζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο, ηεο ηάμεσο κεηαμχ EGP1 
θαη EGP1,2 δηζ., πνζνζηφ 10% ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη 
λα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά. χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο 
πεγέο, 37 ζπλνιηθά εμαγσγείο είραλ αηηεζεί ηελ θαηαβν-
ιή ζπλνιηθψλ πνζψλ EGP600 εθαη. ππφ κνξθή θεθαιαη-
αθψλ επελδχζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί 
πνζά EGP250 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξά-
ηνο νθείιεη κεγάια πνζά απφ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο κε 
βάζε ην παιαηφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, ελψ απφ ην 2019 
έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέ-
πεη εηήζηα θνλδχιηα γηα εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο χςνπο 
EGP6 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ EGP2,4 δηζ. ππφ κνξ-
θή κεηξεηψλ θαη EGP1,8 δηζ. ππφ κνξθή θνξναπαιια-
γψλ. Θπκίδνπκε φηη πνιχ πξφζθαηα ε Τπνπξγφο Δκπν-
ξίνπ & Βηνκεραλίαο θα Gamea αλέθεξε φηη νη αηγππηηα-
θέο Αξρέο έρνπλ θαηαβάιεη ήδε –κε βάζε ην παιαηφηεξν 
ζεζκηθφ πιαίζην- θνλδχιηα νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ 
επηδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP924 εθαη. ζε πεξίπνπ 
1.100 επηρεηξήζεηο, ελψ θαηά ηελ παξνχζα θάζε έρνπλ 
ππνγξαθεί ζπκθσλίεο δηεπζέηεζεο, εληφο ηεο πξνζερνχο 
πεληαεηίαο, ησλ θξαηηθψλ νθεηιψλ πξνο 67 κεγάιεο εμα-
γσγηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο EGP6 δηζ., ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε απφ πιεπξάο ηνπο πινπνίεζεο λέσλ ε-
πελδχζεσλ. 
 
Άλνδνο ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ηνλ Ια-
λνπάξην 2020 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνχ ζπλδέ-
ζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Automotive Information 
Council-AMIC), νη εγρψξηεο πσιήζεηο επηβαηηθψλ απην-
θηλήησλ εκθαλίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 
ηξέρνληνο έηνπο απμεκέλεο θαηά 10% ζε εηήζηα βάζε, 
έπεηηα κάιηζηα απφ 10 ζπλερφκελνπο κήλεο δηαδνρηθψλ 
κεηψζεψλ ηνπο, αλεξρφκελεο ζην επίπεδν ησλ 8.747 κν-
λάδσλ. Καηά ηνλ AMIC, νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμή-
ζεθαλ θαηά 180,6% ζε εηήζηα βάζε θζάλνληαο ηηο 2.598 
κνλάδεο, ελψ εθείλεο θνξηεγψλ κεηψζεθαλ θαηά 2,5% 
ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηαλνπάξην 2019 θαη αλήιζαλ ζε 
2.528 κνλάδεο. Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ AMIC, ε κάξθα 
νρεκάησλ κε ην πςειφηεξν επίπεδν πσιήζεσλ ζηελ Αί-
γππην ηνλ Ηαλνπάξην ήηαλ ε Chevrolet κε κεξίδην 20%, 
αθνινπζνχκελε απφ ηελ Toyota (κεξίδην 15%), ηε 
Hyundai (κεξίδην 10%) θαη ηε Nissan (κεξίδην 9%). π-
γθεθξηκέλα ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ηνλ Ηαλνπάξην 
2020 πξνεγήζεθε ζηηο πσιήζεηο ε Hyundai (κεξίδην 
16%), αθνινπζνχκελε απφ ηηο Toyota (κεξίδην 15%) θαη 
Fiat (κεξίδην 12%), αληίζηνηρα.   
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Δπίζεκε ζχζηαζε εηαηξείαο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην 
Υξεκαηηζηήξην Δκπνξεπκάησλ 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο 
αηγππηηαθήο Αξρήο Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 
(ITDA), θ. Ashmawy, κφιηο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχ-
ζηαζε ηεο εηαηξείαο ε νπνία ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε 
ηνπ ππφ δεκηνπξγία Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ. 
Καηά ηνλ θ. Ashmawy, ε εηαηξεία ζα δηαζέηεη αξρηθφ 
θεθάιαην χςνπο EGP100 εθαη., κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ EFG Hermes, Banque 
Misr, National Bank of Egypt θαη Agricultural Bank of 
Egypt. Καηά ηνλ θ. Ashmawy, ζε εμέιημε βξίζθνληαη 
ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 
ζα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζην λέν Υξεκαηηζηήξην, 
ην νπνίν πξνζδνθάηαη φηη ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί 
αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  
εκεηψλεηαη φηη ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ Υξεκαηη-
ζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ κεηέρνπλ θαηά 50% ε θξαηηθή 
Γεληθή Αξρή Πξνκεζεηψλ (General Authority for Supply 
Commodities – GASC), ε Αξρή Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ 
Δκπνξίνπ (ITDA), ε Egyptian Holding Company for Si-
los & Storage θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ελψ θαηά 
ην ππφινηπν ην θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ Misr for Cen-
tral Clearing, Depository & Registry (MCDR), ε θξαηηθή 
εηαηξεία αζθαιεηψλ (Misr Insurance Holding Company), 
εκπνξηθά & βηνκεραληθά επηκειεηήξηα, θξαηηθέο, ηδησηη-
θέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο. χκθσλα κε ηνλ αξρηθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ην Υξεκαηηζηή-
ξην Δκπνξεπκάησλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ην 
επηέκβξην θαη λα πεξηιακβάλεη ζπλαιιαγέο ζε βαζηθά 
γεσξγηθά αγαζά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηάξη, ξχδη, θαια-
κπφθη, παηάηεο, θξεκκχδηα θαη πνξηνθάιηα.    
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί επξσπατθήο επηβνιήο δαζκψλ γηα 
πξντφληα εξγνζηαζίνπ ζην νπέδ 
Ο αηγππηηαθφο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξ-
ρέο Μαξηίνπ ζηελ επηβνιή απφ ηελ Δ.Δ. πξνζσξηλψλ 
δαζκψλ χςνπο 8,7% ζηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ γπάιηλσλ 
ηλψλ (“fiberglass”) πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αίγππην, 
ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ απφ ηελ θηλεδηθή βηνκεραληθή 
κνλάδα Jushi ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Οηθνλν-
κηθή Εψλε ηνπ νπέδ. εκεηψλεηαη φηη ε Δπξ. Δπηηξνπή 
έρεη πξφζθαηα μεθηλήζεη έξεπλα κε ζθνπφ ηελ επηβνιή 
δαζκψλ anti-dumping ζηα ελ ιφγσ πξντφληα, ζε ζπλέρεηα 
θαηαγγειηψλ απφ επξσπατθέο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ 
γπαιηνχ, φηη ν θηλεδηθφο φκηινο Jushi, ν νπνίνο απνιακ-
βάλεη θηλεδηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη 
παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Εψλε 
νπέδ απφ ην έηνο 2012 θαη ηηο έρεη επεθηείλεη απφ ην 
έηνο 2016 κε ζηφρν λα επσθειεζεί ηεο ζπκθσλίαο ζχλ-
δεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ θαη λα εμάγεη ηα αηγππηηαθά πξντφ-
ληα ηνπ ζηελ Δπξψπε ζε ηηκέο πνιχ ρακειφηεξεο εθεί-
λσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, έρεη πξνθαιέζεη «νπζηψδεηο δε-
κίεο» ζηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ θιάδν, εμαηηίαο ηνπ φηη 
επσθειείηαη θαη πξφζζεησλ εμαγσγηθψλ θηλήηξσλ πξνο 
ηνλ φκηιν Jushi απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο, ζπγθεθξηκέλα 
δηα ηεο απαιιαγήο ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
ΦΠΑ θαη δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ.  

χκθσλα κε ζρεηηθά θιαδηθά δεκνζηεχκαηα, κεηαμχ ηνπ 
2016 θαη ηνπ 2018 ην κεξίδην ησλ εμαγσγψλ αηγππηηαθψλ 
πξντφλησλ “fiberglass” ζηελ επξσπατθή αγνξά ηέηνησλ 
πξντφλησλ έρεη ζρεδφλ ηξηπιαζηαζηεί θζάλνληαο ην 14%, 
ελψ αληηζέησο ην κεξίδην ησλ αληίζηνηρσλ θηλεδηθψλ ε-
μαγσγψλ έρεη κεησζεί ζε 5% απφ 8% πξνεγνπκέλσο. 
χκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ επξσπατθψλ Αξρψλ, ε 
έξεπλα anti-dumping θαηά ηνπ θηλεδηθνχ νκίινπ Jushi 
θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηελ Αίγππην, είλαη εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγειζνχλ -γηα πξψηε 
θνξά ζηα ρξνληθά- νη αζέκηηεο θηλεδηθέο πξαθηηθέο παξν-
ρήο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ 
εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο θηλεδηθήο επη-
θξάηεηαο. 
 
Γηαβεβαηψζεηο πεξί επάξθεηαο απνζεκάησλ ζε βαζηθά 
αγαζά 
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τ-
πνπξγείνπ Πξνκεζεηψλ, ηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε βα-
ζηθά αγαζά επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 
αγνξάο θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ηα απνζέκαηα ζηηαξηνχ επαξθνχλ γηα πεξίνδν 3,6 κελψλ, 
εθείλα ξπδηνχ γηα 4,6 κήλεο, απηά δάραξεο γηα 7,3 κήλεο, 
ελψ εθείλα ζνγηέιαηνπ θαη ειηέιαηνπ επαξθνχλ κέρξη ηνλ 
πξνζερή Αχγνπζην. 
Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε εθηηκήζεηο 
κειψλ ηνπ εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ Καΐξνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο νπνίεο ηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε βαζηθά αγαζά 
επαξθνχλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, παξά ην 
γεγνλφο φηη έρνπλ θαηαγξαθεί θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθ-
πεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδηαίηεξα γηα 
εηζαγφκελα θνξηία νξηζκέλσλ πξνειεχζεσλ, εμαηηίαο ηεο 
δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ. Οη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο 
αλέθεξαλ επίζεο φηη αλακέλεηαη λα ζεκεησζνχλ απμήζεηο 
ζηηο ηηκέο δηάζεζεο βαζηθψλ πξντφλησλ ζηελ εγρψξηα 
αγνξά θαηά κεηαμχ 5% θαη 10%, σζηφζν ε θαηάζηαζε 
βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. 
 
Μέηξα θαηά ηεο αηζρξνθέξδεηαο ιακβάλεη ε αηγππηηα-
θή θπβέξλεζε 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Π/Θ θ. Madbouly 
ζηα κέζα Μαξηίνπ, «ε θπβέξλεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
ζηδεξέληα γξνζηά ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε εκπφξνπ θαηα-
θξαηεί ζθνπίκσο πξντφληα ή απμάλεη ηηο ηηκέο δηάζεζεο 
ησλ πξντφλησλ εθκεηαιιεπφκελνο ηηο ζπλζήθεο θξίζεο 
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία θνξσλντνχ πξνθεηκέ-
λνπ λα αηζρξνθεξδήζεη». Ο θ. Madbouly πξαγκαηνπνίε-
ζε ζχζθεςε κε ηνλ Τπνπξγφ Πξνκεζεηψλ θ. Meselhy, κε 
ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ πξνο απξφζθνπην εθνδηα-
ζκφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθέζεη ε 
θξίζε ηνπ θνξσλντνχ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη, 
ζε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζχζθεςεο κε ηνλ Π/Θ, ν Τ-
πνπξγφο Πξνκεζεηψλ αλέζεζε ζε νκάδα εξγαζίαο λα κε-
ιεηήζεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
αηζρξνθέξδεηαο, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε άκεζσλ ε-
λεξγεηψλ πξνο έιεγρν ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηνλ θ. 
Meselhy, «θάζε παξάβαζε ησλ εκπφξσλ πνπ ζα ζηνρεχεη 
ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παξνχζαο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο 
γηα ηελ απνθνκηδή ππεξβνιηθψλ θεξδψλ ζα νδεγεί ζηελ 
θαηάζρεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο θαη ζηελ αθαίξεζε 
ησλ αδεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επείγνπζα παξαπνκπή 
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ηνπο ζε πνηληθέο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο». Ο Τπνπξγφο 
Πξνκεζεηψλ εμήγγεηιε επίζεο εληαηηθνπνίεζε ησλ αγν-
ξαλνκηθψλ ειέγρσλ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επί-
ζεο φηη ν Τπνπξγφο Σνπηθήο Αλάπηπμεο, θ. Shaarawy, 
έδσζε νδεγίεο ζηνπο θπβεξλήηεο ησλ αηγππηηαθψλ πεξη-
θεξεηψλ λα δηεμάγνπλ εληαηηθέο θακπάληεο ζηηο ηνπηθέο 
αγνξέο αγαζψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο αζέκηηεο 
χςσζεο ή ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ κε ζθνπφ ηελ εθκε-
ηάιιεπζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο, θαζψο 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ. 
 
Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ αλαζηέιιεη ηηο εμαγσγέο ν-
ζπξίσλ, ηαηξηθψλ καζθψλ & νηλνπλεχκαηνο 
ην ηέινο Μαξηίνπ (28/3), κε ηελ απφθαζή ηεο ππ’ αξηζ. 
194/2020, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο θα 
Gamea αλέζηεηιε γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ ηηο εμαγσ-
γέο νζπξίσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πνζνηή-
ησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ, δεδνκέλσλ 
ηνπ ζπλζεθψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε δηεζλήο παλδεκία 
θνξσλντνχ. Δπηπιένλ, ζηα κέζα Μαξηίνπ (17/3), ε Τ-
πνπξγφο Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο εμέδσζε δχν απνθά-
ζεηο (ππ’ αξηζ. 186 & 187/2020) δηα ησλ νπνίσλ αλεζηά-
ιε ε εμαγσγή ρεηξνπξγηθψλ καζθψλ, θαζψο θαη ηαηξηθψλ 
αλαισζίκσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ κνιχλζεηο, 
φπσο επηδέζκσλ, ζηνιψλ ρεκηθήο πξνζηαζίαο κίαο ρξή-
ζεο, θαζψο επίζεο θαη νηλνπλεχκαηνο, γηα ρξνληθφ δηά-
ζηεκα ηξηψλ κελψλ. Οη ελ ιφγσ απνθάζεηο, νη νπνίεο 
ιήθζεθαλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πιηθψλ γηα 
ηελ πεξίπησζε ξαγδαίαο εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο θνξσ-
λντνχ ζηελ Αίγππην, δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηηο 
φπνηεο εμαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα αλζξσπηζηηθνχο 
ιφγνπο, φπσο αλέθεξε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκε-
ραλίαο. Ζ θα Gamea αλέθεξε φηη νη αλσηέξσ δχν απνθά-
ζεηο ειήθζεζαλ ζε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηνπο εγρψξηνπο θαηαζθεπαζηέο 
ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, θαζψο είρε παξαηεξεζεί φηη ζην 
μεθίλεκα ηεο επηδείλσζεο ηεο δηεζλνχο επηδεκίαο θνξσ-
λντνχ θαηαγξάθεθαλ αζξφεο εμαγσγέο αηγππηηαθψλ ηα-
ηξηθψλ αλαισζίκσλ ζε μέλεο αγνξέο. Όπσο εμάιινπ θα-
ηέγξαςε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Τπνπξγφο Δκπνξίνπ & 
Βηνκεραλίαο ππνρξέσζε κε απφθαζή ηεο ηνπο αηγππηηα-
θνχο νκίινπο πνπ παξάγνπλ ή εηζάγνπλ ηαηξηθά αλαιψ-
ζηκα, λα ηα δηαζέηνπλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξν-
ζερψλ ηξηψλ κελψλ, ζηελ πξφζθαηα ελεξγνπνηεζείζα 
εληαία θξαηηθή Αξρή πξνκεζεηψλ θαξκάθσλ & ηαηξηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 
 
ηαζεξέο αλακέλνληαη νη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο ζηηα-
ξηνχ ην έηνο 2020/21 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ α-
κεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην Κάηξν (USDA-
FAS, Cairo Office), ην επίπεδν ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσ-
γψλ ζηηαξηνχ θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (Ηνχιηνο 
2020 / Ηνχληνο 2021) εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζε 12,85 
εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο, νξηαθά απμεκέλν θαηά 0,4% 
έλαληη ηνπ θεηηλνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο (ζηνπο 12,8 εθαη. 
ηφλνπο). Καηά ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ εγρψξηα παξαγφκελνπ ζηηαξηνχ 
αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,5% ζηε δηάξθεηα ηνπ πξν-
ζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηνπο 8,9 εθαη. κεηξηθνχο 
ηφλνπο.  

Δπηπιένλ, ε ίδηα ακεξηθαληθή πεγή αλέθεξε φηη νη αηγπ-
πηηαθέο εηζαγσγέο θαιακπνθηνχ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 
θαηά 1% ζε εηήζηα βάζε θαη λα αλέιζνπλ ζε 10 εθαη. 
κεηξηθνχο ηφλνπο, ελψ εθείλεο ξπδηνχ εθηηκάηαη πσο ζα 
αλέιζνπλ ζε κφλν 200 ρηι. κεηξηθνχο ηφλνπο, αληίζηνηρα, 
θαηά ην πξνζερέο νηθνλνκηθφ έηνο (2020/21).   
Όπσο ζεκείσζαλ ζην ηέινο Μαξηίνπ νηθνλνκηθά δεκν-
ζηεχκαηα, θαηά ηελ παξνχζα θάζε παξαηεξνχληαη θαζπ-
ζηεξήζεηο ζηηο εθθνξηψζεηο θνξηίσλ θαιακπνθηνχ θαη 
ζηηαξηνχ απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηεο ηδησηηθήο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ηα ελ ιφ-
γσ δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα 
θνξηία ζηηεξψλ θαζπζηεξνχλ ζηα αηγππηηαθά ιηκάληα, 
ιφγσ επηβξάδπλζεο ησλ ξπζκψλ δηεθπεξαίσζεο ηνπ ε-
θηεισληζκνχ απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο.    
 
ηα $12,3 δηζ. νη αηγππηηαθέο εμαγσγέο απφ ηηο κηθηέο 
βηνκεραληθέο δψλεο (QIZ) 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε πξφζθαηα ε Τ-
πνπξγφο Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 
θα El-Saeed, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσ-
γψλ απφ ηηο κηθηέο βηνκεραληθέο δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι 
(“Qualifying Industrial Zones” – QIZ) πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηε ρψξα θαηά ην δηάζηεκα ησλ 14 ηειεπηαίσλ εηψλ 
(2005-2019) αλέξρεηαη ζε $12,3 δηζ. εκεηψλεηαη φηη νη 
κηθηέο εηδηθέο βηνκεραληθέο δψλεο Αηγχπηνπ-Ηζξαήι δε-
κηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηξηκεξή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε 
ην 2004 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην 2005, βάζεη ηεο ν-
πνίαο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηηο δψλεο απηέο ζηελ 
Αίγππην δχλαληαη λα εμάγνπλ θισζηνυθαληνπξγηθά πξν-
τφληα ζηηο ΖΠΑ άλεπ δαζκψλ θαη πνζνζηψζεσλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηά ελζσκαηψλνπλ εηζξνέο ηζξαειηλήο 
πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ (10,5%). χκ-
θσλα εμάιινπ κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν αξκφδηνο 
γηα ηηο ελ ιφγσ δψλεο ζην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξί-
νπ & Βηνκεραλίαο θ. Rabei, ε Αίγππηνο βξίζθεηαη ζηελ 
20ε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ εμάγνπλ θισζηνυθα-
ληνπξγηθά πξντφληα θαη έηνηκα ελδχκαηα ζηηο ΖΠΑ, κε 
ηξέρνλ εηήζην χςνο εμαγσγψλ ζην $1 δηζ., εθ ησλ ν-
πνίσλ εμαγσγέο $987 εθαη. πξνέξρνληαη απφ κηθηέο βην-
κεραληθέο δψλεο.   
 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
Ο Αηγχπηηνο Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ ζε δηεζλέο ζπλέ-
δξην θιάδνπ εμνξχμεσλ ζηνλ Καλαδά 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο 
Μαξηίνπ ζηελ παξνπζία ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Πε-
ηξειαίνπ & Οξπθηψλ Πφξσλ, θ. El-Molla, ζην κεγάιν, 
ηεηξαήκεξεο δηάξθεηαο, δηεζλέο ζπλέδξην ησλ θιάδσλ 
έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο νξπθηψλ θνηηαζκάησλ, κε ηίηιν 
“PDAC 2020” πνπ έιαβε ρψξα ζην Σνξφλην θαηά ην δηά-
ζηεκα 1-4/3. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ν θ. 
El-Molla επηθέληξσζε ην βάξνο ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην 
Σνξφλην ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ αηγπ-
πηηαθφ εμνξπθηηθφ θιάδν, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ 
επηθείκελνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ ρξπζνχ θαη 
άιισλ νξπθηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν, ηνπ πξψηνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα ιάβεη 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  
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θιάδν.  
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηη-
αθφ Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ έρεη απνθαζίζεη λα πεξηθφ-
ςεη δξαζηηθά –θαηά πεξίπνπ 80%- ηα πνζά πνπ ζα πξέ-
πεη λα θαηαβάιινπλ νη εηαηξείεο γηα ηελ ελνηθίαζε νηθν-
πέδσλ παξαρψξεζεο κε ζθνπφ ηελ έξεπλα γηα θνηηάζκα-
ηα ρξπζνχ, ζε κία πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο δηεζλψλ ε-
πελδπηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ επηθείκελν δηαγσληζκφ. 
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη εηαηξείεο ζα θιεζνχλ 
λα πιεξψζνπλ ελνίθην κφιηο EGP5.000 αλά ηεηξ. ρικ., 
δειαδή πνιχ ρακειφηεξν απφ ην ελνίθην ησλ EGP25.000 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξφζθαηα αλαζεσξεζείζα λνκν-
ζεζία γηα ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 
αλέθεξε φηη αξθεηνί δηεζλείο φκηινη έρνπλ εθθξάζεη ελδη-
αθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ επηθείκελν δηεζλή δηαγσ-
ληζκφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θαλαδηθνί Forbes & Man-
hattan Group θαη Franco-Nevada Corporation, θαζψο θαη 
νη ακεξηθαληθνί Newmont Corporation θαη Barrick Gold, 
αιιά θαη νη φκηινη Centamin (βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ, 
δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζηελ Αίγππην, δηαρεηξίδεηαη ην 
κεγάιν αηγππηηαθφ νξπρείν ρξπζνχ Sukari), Sprott θαη 
Kinross Gold (ακθφηεξνη θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ).  
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί κεγάιεο ειιεληθήο επέλδπζεο 
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο New Valley 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα 
Μαξηίνπ ζε ζπλάληεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αηγππηηαθήο 
Αξρήο Αλάπηπμεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ITDA), θ. 
Ashmawy, κε ηνλ πξφεδξν ηεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, 
δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηελ Αίγππην, εηαηξείαο Orange 
Wave, κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε ιεπηνκεξεηψλ σο 
πξνο ηελ εγθαζίδξπζε δψλεο αγξνηηθήο, βηνκεραληθήο 
θαη εκπνξηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ logis-
tics, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο New Valley, επί εθηάζεσο πεξί-
πνπ 40.500 ζηξεκκάησλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 
ην χςνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο απφ πιεπξάο ηεο Orange 
Wave γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ έθηαζεο εθηηκά-
ηαη ζε $50 εθαη., ελψ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζπλνιηθά ζε 
$200 εθαη. θαηά ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ επελ-
δπηηθνχ ζρεδίνπ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. 
Ashmawy, ε σο άλσ απνηειεί ηελ πξψηε κεγάιε μέλε 
επέλδπζε ζηελ πεξηθέξεηα New Valley, πεξηιακβάλεη δε 
ηελ θαιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ, ιεκνληψλ, γθξέηπθξνπη, 
καληαξηληψλ, ξνδηψλ, θξανπιψλ, ηνκαηψλ θαη βνηάλσλ, 
θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο 
παξαγσγήο θξνπηνρπκψλ κε πξννξηζκφ ηελ εμαγσγή 
ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, ν θ. Ashmawy δήισζε φηη 
ε ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία αλακέλεηαη λα εγθα-
ζηδξχζεη θέληξν γεσξγηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο –
γηα πξψηε θνξά ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα- θαζψο θαη λα 
δεκηνπξγήζεη δψλε ππεξεζηψλ logistics ζηελ πεξηθέξεηα 
ηεο Beheira, ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ζε έθηαζε πεξίπνπ 
2.100 ζηξεκκάησλ.   

Διαθξά πηψζε ησλ πσιήζεσλ ηεο αηγππηηαθήο ηζη-
κεληνβηνκεραλίαο ην έηνο 2018/19 
χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα θιαδηθά ζηνηρεία, 
νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο αηγππηηαθήο ηζηκεληνβηνκε-
ραλίαο (εγρψξηεο ζπλ εμαγσγέο) ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθν-
λνκηθνχ έηνπο 2018/19 θαηέγξαςαλ κηθξή πηψζε ηεο 
ηάμεσο ηνπ 0,8% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρφκελεο ζε 49,8 
εθαη. ηφλνπο. Σα ελ ιφγσ θιαδηθά ζηνηρεία δηαπηζηψλνπλ 
επίζεο πηψζε ησλ κέζσλ ηηκψλ πψιεζεο ηνπ ηζηκέληνπ 
ζηελ εγρψξηα αγνξά,  ελψ εθηηκνχλ φηη ε απφδνζε ηεο 
αγνξάο ηζηκέληνπ ζηελ Αίγππην ζα παξακείλεη ππνηνλη-
θή ζηε δηάξθεηα θαη ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, 
εθηφο θαη εάλ είηε ε θπβέξλεζε ζπεχζεη λα παξέκβεη ζέ-
ηνληαο θαηψηαηεο ηηκέο γηα ηε δηάζεζε ηνπ ηζηκέληνπ, ή 
απνρσξήζνπλ απφ ηελ αγνξά ηζηκεληνβηνκεραλίεο νη 
νπνίεο δελ είλαη αληαγσληζηηθέο. Καηά ηηο ίδηεο εθηηκή-
ζεηο, αθφκε θαη αλ ε εγρψξηα δήηεζε γηα ηζηκέλην απμε-
ζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζερψλ 2-3 εηψλ, απνθιείε-
ηαη λα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη ηελ ηεξάζηηα πιενλα-
ζκαηηθή παξαγσγή. 
 
Η El Nasr Automotive επαλεθθηλεί ζπλνκηιίεο γηα πα-
ξαγσγή ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξ-
ηίνπ φηη ε αηγππηηαθή θξαηηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία El 
Nasr Automotive επαλεθθίλεζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ θηλεδη-
θφ φκηιν Dongfeng Motor Corporation, ν νπνίνο εδξεχεη 
ζηελ θηλεδηθή πφιε Wuhan, κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγα-
ζία πξνο ην ζθνπφ ηεο παξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ νρε-
κάησλ ζηελ Αίγππην. Όπσο ζεκείσζε ν Σχπνο, νη ζπλν-
κηιίεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ είραλ δηαθνπεί πξνζσξη-
λά εμαηηίαο ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ, 
πνπ μεθίλεζε απφ ηελ θηλεδηθή επαξρία Hubei, πξσηεχ-
νπζα ηεο νπνίαο είλαη ε Wuhan. εκεηψλεηαη φηη ε El 
Nasr Automotive δηεμάγεη θαηά ηελ παξνχζα θάζε –ζε 
ζπλεξγαζία κε  ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία Holding 
Company for Metallurgical Industries- πξνθαηαξθηηθή 
κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε δπλαηφηεηα «εκθχηεπζεο» 
ησλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ ηεο Dongfeng ζηηο γξακκέο 
παξαγσγήο ηεο El Nasr θαη ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζε-
σλ παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 25.000 ειεθηξηθψλ απ-
ηνθηλήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Dongfeng, πξνζδνθψ-
ληαο φηη έσο ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο 
έηνπο ζα έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζπκθσλία πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ, κε ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα λα έρεη βεβαί-
σο κεηαηεζεί πξνο αδηεπθξίληζην αθφκε κειινληηθφ ζε-
κείν. 
 
Γηεηνχο δηάξθεηαο άδεηεο γηα έξεπλα ρξπζνχ & νξπ-
θηψλ ζα δψζεη ην αηγππηηαθφ θξάηνο 
ην ηέινο Μαξηίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέ-
θεξε φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα ρνξεγήζεη 
άδεηεο δηεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπ-
λψλ ρξπζνχ θαη νξπθηψλ, ζηηο εηαηξείεο νη πξνζθνξέο 
ησλ νπνίσλ ζα επηθξαηήζνπλ ζην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα 
ηελ αλάζεζε έξγσλ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο θνηηαζκά-
ησλ ρξπζνχ θαη άιισλ νξπθηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Έξεκν. 
εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο άξρηζε λα δέρεηαη 
πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζηηο 15 
Μαξηίνπ, ελψ, φπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, βαζηθφ 
θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ αλαδφρσλ εηαηξεηψλ ζα 
απνηειέζεη ε δηεζλήο ηνπο εκπεηξία. Ο δηαγσληζκφο, πνπ  
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αθνξά ζπλνιηθέο εθηάζεηο 56.000 ηεηξ. ρικ. ζηελ Αλαην-
ιηθή Έξεκν θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα, είλαη ν πξψηνο 
πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο, 
αλακνξθσκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπ-
θηνχ πινχηνπ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ πξνζέι-
θπζε μέλσλ αιιά θαη εγρψξησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν. 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην Τπνπξγείν Πε-
ηξειαίνπ βξίζθεηαη ζε θάζε δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο 
πιαηθφξκαο, ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε αιινδαπέο 
εηαηξείεο λα κεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, παξαθάκπην-
ληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ησλ 
απαγνξεχζεσλ ζηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έρεη επηβάιεη ε δη-
εζλήο παλδεκία θνξσλντνχ.  
Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ηηο αλσηέξσ άδεηεο, ζα 
έρνπλ δηθαίσκα αλαλέσζήο ηνπο δχν θνξέο, ή αθφκε έσο 
θαη ηξεηο, εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο. Οη 
εηαηξείεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέ-
πεη λα ππνβάινπλ ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
ελψ εθείλεο πνπ ζα επηιεγνχλ ζε πξψηε θάζε απφ ην 
θξάηνο ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβάινπλ αλέθθιεηε ηξα-
πεδηθή εγγχεζε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ εθηηκψ-
κελνπ θφζηνπο ηεο πξνθαηαξθηηθήο θάζεο εξεπλψλ, θα-
ζψο θαη εγγχεζε δηα ηεο θαηάζεζεο $20.000, ε νπνία, γηα 
ηηο εηαηξείεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηειηθά ηηο άδεηεο, ζα α-
λέξρεηαη ζε $50.000. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζε πεξη-
πηψζεηο αλαθαιχςεσλ, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα θαηαβά-
ινπλ ζην αηγππηηαθφ δεκφζην royalties ειαρίζηνπ χςνπο 
5% επί ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη πνζνζηφ 
15% σο κεξίδην επί ησλ θεξδψλ. Ζ πεξίνδνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 15 Ηνπιίνπ, ελψ ην κέζν 
κέγεζνο ησλ πεξηνρψλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαρσξεζνχλ 
ζηηο αλαδφρνπο εηαηξείεο γηα πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ 
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 170 ηεηξ. ρικ.     
χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαί-
νπ θ. El-Molla, ην αηγππηηαθφ θξάηνο πξνηίζεηαη λα πξν-
θεξχζζεη ζε ηαθηηθή βάζε –αλά ηεηξάκελν- δηαγσλη-
ζκνχο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε νξπθηψλ θνηηαζκάησλ 
ζηε ρψξα. 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Διαθξά απμεκέλα ηα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ ην 
Φεβξνπάξην 2020 
Σα έζνδα ηεο Γηψξπγαο νπέδ εκθαλίζηεθαλ ειαθξά 
απμεκέλα ζε εηήζηα βάζε ζην επίπεδν ησλ $458,2 εθαη. 
ην κήλα Φεβξνπάξην ηξέρνληνο έηνπο, έλαληη $433,9  
εθαη. ην Φεβξνπάξην 2019, κεησκέλα σζηφζν έλαληη ησλ 
$497,1 εθαη. ηνλ Ηαλνπάξην 2020. Σα ειαθξά απμεκέλα 
έζνδα ηεο Γηψξπγαο ην Φεβξνπάξην 2020 απνδίδνληαη 
ζηελ απμεκέλε –θαηά 12,8% ζε εηήζηα βάζε- θίλεζε ηεο 
Γηψξπγαο, ηφζν απφ πιεπξάο δηεξρφκελσλ πινίσλ, φζν 
θαη θνξηίσλ.  
 
Κνξεαηηθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο γηα ηε δηαρείξη-
ζε ρεξζαίνπ ιηκέλα ζην Borg El Arab 
Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαξ-
ηίνπ φηη κεγάινο θνξεαηηθφο θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
απφ ηηο αηγππηηαθέο Αξρέο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαηεζεί 
ε δηαρείξηζε ηνπ ρεξζαίνπ ιηκέλα (“dry port”, ήηνη ηεισ-
λεηαθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ-εμφδνπ θαη θέληξνπ logistics) 
ζηελ πεξηνρή Borg El Arab, πιεζίνλ ηεο Αιεμάλδξεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο θξαηηθήο επηηξνπήο γηα 
ηνπο ρεξζαίνπο ιηκέλεο, θ. Ismail, ν θνξεαηηθφο φκηινο 
έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρεξζαίνπ 
ιηκέλα ζην Borg El Arab, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ κε εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπ-
α δηαλνκήο. χκθσλα κε ηνλ θ. Ismail, ζηφρν ηεο επηηξν-
πήο απνηειεί ε νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  
 

Τπ. Μεηαθνξψλ: ζχκβαζε κε ην γαιιηθφ νξγαληζκφ 
RATP γηα ηε γξακκή 3 κεηξφ Καΐξνπ 
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξ-
γνχ Μεηαθνξψλ, θ. El Wazir, έρεη πνιχ πξφζθαηα ζπκ-
θσλεζεί ε ππνγξαθή νξηζηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο 
αηγππηηαθήο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ (ΝΑΣ) θαη ηνπ 
νξγαληζκνχ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Παξηζηνχ 
(RATP), γηα ηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε 
ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, γηα δηάζηεκα 15 εηψλ. 
Ο θ. El Wazir πξνέβε ζηηο αλσηέξσ δειψζεηο ζην πιαί-
ζην επίζθεςήο ηνπ γηα επηζεψξεζε ησλ θαηαζθεπαζηη-
θψλ εξγαζηψλ ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο γξακκήο 3, νη ν-
πνίεο έρνπλ μεθηλήζεη ην 2015 θαη βξίζθνληαη ππφ νιν-
θιήξσζε. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηαλνπάξην 2019, ε Δζληθή 
Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) θαη ν RATP είραλ ππνγξάςεη 
πξνθαηαξθηηθή ζχκβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
ζπληήξεζε ηεο γξακκήο 3, ελψ ακέζσο κεηά, ην 
Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ηεο Αηγχπηνπ ζχζηεζε εγρψξηα 
θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Δζληθήο Αξρήο εξάγγσλ 
(ΝΑΣ) θαη ηνπ RATP, κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 20% θαη 
80%, αληίζηνηρα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 3.   
 
Αηγππηηαθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 
κεηαθνξψλ ιφγσ παλδεκίαο θνξσλντνχ  
Όζνλ αθνξά ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απφ Διιάδα 
πξνο Αίγππην, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο κελ ζαιάζζηεο 
δελ πθίζηαηαη κέρξη ηψξα θάπνηνο πεξηνξηζκφο πνπ λα 
έρεη επηβιεζεί απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Οη εγρψ-
ξηεο ιηκεληθέο Αξρέο κε ηηο νπνίεο έρεη επηθνηλσλήζεη ην 
Γξαθείν καο, καο αλέθεξαλ απιψο ηε δηελέξγεηα απνιπ-
καληηθψλ ςεθαζκψλ ζε εηζεξρφκελα θνξηία νξηζκέλσλ 
πξνειεχζεσλ. Γλσξίδνπκε πάλησο, απφ παξάγνληεο ηεο 
αγνξάο αιιά θαη εγρψξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, φηη 
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζεκεηψλνληαη θαζπζηεξήζεηο 
ζηνλ εθηεισληζκφ πξντφλησλ θηλεδηθήο πξνέιεπζεο πνπ 
εηζάγνληαη ζηελ Αίγππην, δεκηνπξγψληαο θάπνηεο ειιεί-
ςεηο ζηνλ αλεθνδηαζκφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο (ζε πξντφ-
ληα φπσο ειεθηξηθά είδε, είδε πγηεηλήο, α΄ χιεο θαξκα-
θνβηνκεραλίαο). Όζνλ αθνξά ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθν-
ξέο, παξά ηελ αλαζηνιή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δηεζλψλ 
πηήζεσλ απφ θαη πξνο Αίγππην θαηά ην δηάζηεκα 19-31 
Μαξηίνπ, ε νπνία έρεη ελ ζπλερεία επεθηαζεί έσο ηα κέ-
ζα Απξηιίνπ, ε δηεζλήο θίλεζε αεξνπνξηθψλ εκπνξεπκα-
ηηθψλ θνξηίσλ (air cargo) απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην ζπ-
λερίδεη λα επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο 
αηγππηηαθήο ππεξεζίαο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο απφ 
17.3.2020. Όπσο αλέθεξε ζην ηέινο Μαξηίνπ ν νηθνλνκη-
θφο Σχπνο, νη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ παξνχζα θάζε κεηαμχ 8π.κ. θαη 
4.30κ.κ., δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηνπο εθηεισληζκνχο 
ηξνθίκσλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηαηξηθψλ αλα-
ισζίκσλ, θαζψο θαη πξντφλησλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα,  
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ηεξψληαο δηπιέο βάξδηεο ζηα αεξνδξφκηα.   
 
Γχν γαιιηθέο θαη δχν αηγππηηαθέο εηαηξείεο θεξδίδνπλ 
δηαγσληζκφ ηξακ Αιεμάλδξεηαο 
Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δζληθή 
Αξρή εξάγγσλ αλέζεζε ζε θνηλνπξαμία γαιιηθψλ θαη 
αηγππηηαθψλ εηαηξεηψλ ην έξγν ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιε-
ζεο θαηαζθεπψλ απνθαηάζηαζεο ηεο γξακκήο ηξακ El-
Raml ζηελ Αιεμάλδξεηα, επελδπηηθήο αμίαο EGP410 ε-
θαη. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε ελ ιφγσ θνηλν-
πξαμία απνηειείηαη απφ ηηο γαιιηθέο εηαηξείεο Systra θαη 
Egis Rail, θαζψο θαη ηελ αηγππηηαθή ηερληθή-κειεηεηηθή 
ACE Moharram-Bakhoum θαη ηελ εδξεχνπζα ζην Νηνπ-
κπάη ζπγαηξηθή ηεο γαιιηθήο Egis, Projacs, ε νπνία εηδη-
θεχεηαη ζηε δηαρείξηζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Ζ ελ 
ιφγσ θνηλνπξαμία ππεξίζρπζε δχν άιισλ θνηλνπξαμηψλ, 
ζπγθεθξηκέλα απηήο ηεο αηγππηηαθήο Menarail κε ηηο 
γαιιηθέο Artellia Ville θαη Ingerop, θαη εθείλεο ηεο ηζπα-
ληθήο Sener Ingenieria Y Systemas κε ηε γαιιηθψλ ζπκ-
θεξφλησλ Setec Group θαη ηε ιηβαληθή ηερληθή-
κειεηεηηθή εηαηξεία Khatib & Alami. 
 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
Αλεζπρία δεκηνπξγεί ε παγθφζκηα επηδεκία θνξσ-
λντνχ ζηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζκφ 
χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ Σχπνπ, 
νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο επηδεκίαο θνξσλντνχ 
έγηλαλ ήδε απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ αηζζεηέο θαη ζηελ Αί-
γππην, κε απμαλφκελεο αθπξψζεηο θξαηήζεσλ απφ ην 
εμσηεξηθφ γηα ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην, ηδηαίηεξα πξνο 
πξννξηζκνχο ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ηελ Άλσ Αίγπ-
πην. Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξαλ θιαδηθέο πεγέο θαη ζπ-
γθεθξηκέλα ε έλσζε Αηγππηίσλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ 
(Egyptian Travel Agents Association), ν αξηζκφο λέσλ 
ηνπξηζηηθψλ θξαηήζεσλ έρεη κεησζεί θαηά έσο θαη 80% 
ζε ζχγθξηζε κε πέξζη, ελψ αξθεηά ηνπξηζηηθά πξαθην-
ξεία βξίζθνληαη αληηκέησπα κε κεγέζε θξαηήζεσλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 10% ηνπ αξρηθά αλακελφκελνπ 
γηα θέηνο ηδίξνπ ηνπο.  Ζ κείσζε ηεο εηζεξρφκελεο ηνπ-
ξηζηηθήο θίλεζεο έρεη γίλεη, απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ηδηαί-
ηεξα αηζζεηή ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο αλά ηελ επη-
θξάηεηα ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα δε ζην Κάηξν θαη ζηελ Άλσ 
Αίγππην. Καηά θιαδηθέο πεγέο, ε εγρψξηα ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία ζηξέθεηαη πιένλ ζε πξνζπάζεηα ππνθαηάζηα-
ζεο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ην εμσηε-
ξηθφ, δηα ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ληφπησλ ηνπξη-
ζηψλ.  
Πιήγκα ζηηο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθέο ξνέο απφ ην εμσ-
ηεξηθφ πξνθάιεζε, κεηαμχ άιισλ θαη ν εληνπηζκφο πνι-
ιαπιψλ θξνπζκάησλ θνξσλντνχ επί πνηακφπινηνπ πνπ 
εθηεινχζε θξνπαδηέξα ζην Νείιν, ζηελ Άλσ Αίγππην. 
Όπσο αλέθεξε ν θιαδηθφο Σχπνο, ηα μελνδνρεία αλά ηελ 
αηγππηηαθή επηθξάηεηα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα 
θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ κεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ, ελψ 
ην Τπνπξγείν Αξραηνηήησλ & Σνπξηζκνχ έρεη δηαλείκεη 
ζε φιεο ηηο εγρψξηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θπιιάδηα 
θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηνλ θνξσλντφ θαη ηνπο 
ηξφπνπο πξνθχιαμεο απφ απηφλ.  

Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν αλαθνίλσζε φηη πξνηίζεηαη λα 
πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε κεγάιεο δηεζλνχο εθζηξα-
ηείαο γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη 
αλαθνπή ηεο αξλεηηθήο ηάζεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε 
παγθφζκηα επηδεκία θνξσλντνχ, ππνγξάθνληαο πξνο ην 
ζθνπφ απηφ ζπκθσλία κε δηεζλνχο εκβέιεηαο φκηιν, κε 
ζηφρν ηελ άκεζε αλάιεςε πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ ζηηο 
ηνπξηζηηθέο αγνξέο 10-12 ζεκαληηθψλ ρσξψλ, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ ε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία, νη ΖΠΑ θαη ε Ηηαιί-
α.   
 
Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ζρέδην γηα ηνπξηζηη-
θέο ζεσξήζεηο πεληαεηνχο δηάξθεηαο 
Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ην αηγππηηαθφ π-
πνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε πνιχ πξφζθαηα ζρέδην γηα 
ηελ εηζαγσγή λένπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο ηνπξηζηηθψλ 
ζεσξήζεσλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε 
ηζρχ ηνλ πξνζερή Ηνχλην. Με ηηο λένπ ηχπνπ ζεσξήζεηο, 
νη μέλνη ηνπξίζηεο ζα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Αίγπ-
πην πνιιαπιέο θνξέο, γηα δηάζηεκα 90 εκεξψλ εθάζηε, 
έλαληη θαηαβνιήο ηέινπο χςνπο $100. χκθσλα κε ηα 
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, πνιίηεο 27 ρσξψλ ζα κπνξνχλ λα 
ιακβάλνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ ζεσξήζεηο ζηα ζεκεία εηζφδνπ 
ζηελ Αίγππην, ελψ νη πνιίηεο ρσξψλ πνπ δελ απαηηνχλ 
ζεσξήζεηο εηζφδνπ γηα ηνπο Αηγππηίνπο ζα κπνξνχλ λα 
εηζέξρνληαη ζηελ Αίγππην ρσξίο λα απαηηείηαη λα ιάβνπλ 
ζεψξεζε. Δπηπιένλ, ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ 
φηη ζηνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη ζα θζάλνπλ ζηελ Αίγππην 
εηζεξρφκελνη απφ ηηο πεξηνρέο Λνχμνξ ή Αζνπάλ, ζηελ 
Άλσ Αίγππην, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη Απ-
γνχζηνπ, ζα ρνξεγείηαη έθπησζε ηεο ηάμεσο ησλ $10 ζην 
ηέινο ρνξήγεζεο ζεψξεζεο εηζφδνπ.      
 
Η παγθφζκηα παλδεκία θνξσλντνχ επεξεάδεη αξλεηη-
θά ηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζκφ 
Όπσο δήισζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly ζε ζπλέρεηα 
ηεο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ αλαζηνιήο ησλ δηεζλψλ πηήζε-
σλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνχ, νη δεκίεο ηνπ εζλη-
θνχ αεξνκεηαθνξέα ηεο ρψξαο, EgyptAir, αλακέλεηαη λα 
μεπεξάζνπλ ην επίπεδν ησλ EGP2,25 δηζ. ($143,3 εθαη. 
κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). Ο θ. Madbouly δηεπθξίληζε ε-
μάιινπ πσο φιεο νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλά ηελ 
αηγππηηαθή επηθξάηεηα πξφθεηηαη άκεζα λα απνιπκαλ-
ζνχλ, ζε κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζην-
ζχλεο ζηελ Αίγππην σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. χκθσλα 
κε εθηηκήζεηο εθπξνζψπσλ ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηνπ-
ξηζηηθψλ πξαθηφξσλ, νη θξαηήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηε-
ξίσλ απφ θαη πξνο ηελ Αίγππην έρνπλ κεησζεί θαηά 80% 
απφ ην μεθίλεκα ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ, ελψ 
νη αλακελφκελεο νηθνλνκηθέο δεκίεο γηα ηνπξηζηηθνχο 
πξάθηνξεο πνπ αζρνινχληαη κε θξαηήζεηο αεξνπνξηθψλ 
ηαμηδηψλ πηζηεχεηαη πσο ζα θπκαλζνχλ ζε 
«εμσπξαγκαηηθά» επίπεδα, θαη, εθ’ φζνλ ε θαηάζηαζε 
πεξηνξηζκψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ζπλερηζηεί γηα αξθεηφ 
δηάζηεκα ζε δηεζλέο επίπεδν, πνιιέο αεξνπνξηθέο εηαη-
ξείεο θαη ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πξφθεηηαη λα πησρεχ-
ζνπλ.  
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Καηά ηηο ίδηεο σο άλσ εθηηκήζεηο, ηα ηξέρνληα πνζνζηά 
πιεξφηεηαο ζηηο θχξηεο ηνπξηζηηθέο δψλεο ηεο Αηγχπηνπ, 
φπσο ην Sharm El Sheikh θαη ε Hurghada βξίζθνληαη ζε 
εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα, δεδνκέλνπ φηη, πέξαλ ηεο 
αλαζηνιήο δηεζλψλ πηήζεσλ πνπ θήξπμε ε αηγππηηαθή 
θπβέξλεζε, ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξη-
ζηψλ έρνπλ επίζεο επηβάιεη αληίζηνηρεο απαγνξεχζεηο 
κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηψλ ηνπο.  
χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ 
θιάδνπ, ν αηγππηηαθφο ηνπξηζκφο εθηηκάηαη πσο ζα απν-
ιέζεη έζνδα ηεο ηάμεσο κεηαμχ $2,5 θαη $3 δηζ. έσο ηα 
κέζα Απξηιίνπ, νπφηε θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη έλαο κήλαο 
απφ ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε αλαζηνιήο ησλ δηεζλψλ 
πηήζεσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε εθπξφζσπνο 
ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ, «ν 
ηνπξηζηηθφο θιάδνο είλαη πάληνηε ν πξψηνο πνπ επεξεά-
δεηαη αξλεηηθά απφ εμσηεξηθά ζνθ, θαζψο θαη ν ηειεπ-
ηαίνο πνπ αλαθάκπηεη». 
 
Η Κεληξηθή Σξάπεδα επεθηείλεη πξφγξακκα ζηήξημήο 
ηεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 
χκθσλα κε ζρεηηθφ επίζεκν αλαθνηλσζέλ, ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) πξνηίζεηαη λα παξάζρεη δαλεη-
αθέο ρξεκαηνδνηήζεηο κε επλντθνχο φξνπο πξνο εγρψξηεο 
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπ-
ιίαο πνπ πηνζέηεζε ζην ηέινο ηνπ 2019 γηα ηε ζηήξημε 
ηνπ αηγππηηαθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ κε θεθάιαηα χςνπο 
EGP50 δηζ. Οη σο άλσ δαλεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζα 
δηεπθνιχλνπλ ηηο εγρψξηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο λα 
πιεξψλνπλ κηζζνχο, νθεηιέο ηνπο πξνο πξνκεζεπηέο, 
θαζψο θαη δαπάλεο ζπληήξεζεο / αλαθαίληζεο ησλ μελν-
δνρείσλ ηνπο, ψζηε λα κεηξηαζηνχλ θάπσο νη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο θνξσλντνχ πξνο 
απηέο. Καηά ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, δηθαίσκα –κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο- πξφζβαζεο ζε δάλεηα δηεηνχο πεξηφδνπ 
απνπιεξσκήο, εμάκελεο πεξηφδνπ ράξηηνο, κε επηηφθην 
8%, ζα έρνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη φρη 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, φπσο 
ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο, εζηηαηφξηα θαη εηαηξείεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθνξψλ.  
Όπσο εμάιινπ αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζην ηέινο 
Μαξηίνπ, ην αηγππηηαθφ μελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην βξί-
ζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Τπνπξγείν Δξγαηηθνχ 
Γπλακηθνχ & Απαζρφιεζεο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε 
πξφζβαζεο ζε ηακείν εθηάθησλ αλαγθψλ, ψζηε λα θαηα-
βιεζνχλ κηζζνινγηθέο νθεηιέο έμη κελψλ ησλ μελνδνρεί-
σλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ 
Απξίιην. χκθσλα κε θιαδηθέο πεγέο, πεξίπνπ 500 ρηι. 
εξγαδφκελνη ζηνλ αηγππηηαθφ ηνπξηζκφ ζα πξέπεη λα ιά-
βνπλ ζηήξημε απφ ην σο άλσ ηακείν, σζηφζν πθίζηαηαη 
δηαθσλία κε ην Τπνπξγείν ζρεηηθά κε ην εάλ δηθαηνχληαη 
ζηήξημεο θαη νη πεξίπνπ 200 ρηι. επνρηθνί απαζρνινχκε-
λνη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 
Σέινο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ζπδεηήζεηο 
πνπ είραλ ζην ηέινο Μαξηίνπ ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ & 
Αξραηνηήησλ θ. El Anani κε ηνλ Τπνπξγφ Σνπηθήο Αλά-
πηπμεο θ. Shaarawy, κε αληηθείκελν ηνλ ηξφπν εθαξκν-
γήο ηεο πξφζθαηεο θπβεξλεηηθήο απφθαζεο αλαζηνιήο 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηαζρέζεσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν.        

ΟΤΓΑΝ 
Η Δ.Δ. αλαθνηλψλεη πξφζζεηε βνήζεηα €100 εθαη. γηα 
ην νπδάλ 
Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, 
ν επηθεθαιήο ηεο επξσπατθήο δηπισκαηίαο θ. Borrell 
αλαθνίλσζε πξφζζεην παθέην ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο 
ηεο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, χςνπο €100 εθαη. πξνθεηκέ-
λνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη επείγνπζεο ειιείςεηο θαη λα 
θαιπθζνχλ νη επείγνπζεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, κε 
ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ νκαιφηεξε κεηάβαζε ηεο 
ρψξαο ζηε δεκνθξαηία. εκεηψλεηαη φηη ν θ. Borrell 
πξαγκαηνπνίεζε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ δηήκεξε επίζθεςε 
ζην Υαξηνχκ, φπνπ ζπλάληεζε ηνπο επηθεθαιήο ηεο ζνπ-
δαληθήο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο, εθθξάδνληαο ηε δέ-
ζκεπζε ηεο Δ.Δ. «λα ζηεξίμεη ηε δεκνθξαηηθή κεηάβαζε 
ηνπ νπδάλ, ην νπνίν απνηειεί ρψξα πξνέιεπζεο θαη 
ελδηάκεζν ζηαζκφ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ θη-
λνχληαη πξνο ηελ Δπξψπε». 
 
Κπβεξλεηηθή απφθαζε αχμεζεο ησλ κηζζψλ ζην δε-
κφζην ηνκέα 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, 
ε ζνπδαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ απφ-
θαζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζε απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζην 
δεκφζην ηνκέα θαηά 100%, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ 
Απξίιην. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ αχμε-
ζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο, θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαη 
αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. χκθσλα 
εμάιινπ κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Al-Badawi, ε 
θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ έρεη ήδε εγθξίλεη ηελ αχμεζε ηνπ 
θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηηο 3.000 ζνπδαληθέο ιίξεο. 
 
ε ηζηνξηθά θαηψηαηα επίπεδα ε ηζνηηκία ηεο ιίξαο 
πξνο ην δνιιάξην 
χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, 
ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην ζηελ 
αλεπίζεκε, παξάιιειε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο έθζαζε ην 
ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν ησλ 117 ιηξψλ αλά δνιιάξην. 
Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε απφηνκε ππνηίκεζε 
ηεο αλεπίζεκεο ηζνηηκίαο ηνπ ζνπδαληθνχ λνκίζκαηνο 
απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε πςειφηαηεο δήηεζεο ζπλαιιάγ-
καηνο θαη ζηελ αδπλακία ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ 
παξαγφλησλ λα ην πξνκεζεπηνχλ ζηελ επίζεκε ληφπηα 
αγνξά. 
 
Γεκνζηεχκαηα πεξί άξζεο ακεξηθαληθψλ θπξψζεσλ 
θαηά 157 ζνπδαληθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ νπδάλ 
αλαθνίλσζε φηη πιεξνθνξήζεθε επηζήκσο απφ ην ακεξη-
θαληθφ ΤΠΔΞ ζρεηηθά κε ηελ «άξζε θπξψζεσλ πνπ εί-
ραλ επηβιεζεί παιαηφηεξα θαηά 157 ζνπδαληθψλ νηθνλν-
κηθψλ ηδξπκάησλ θαη θνξέσλ, γηα ζρέζεηο είηε κε ηελ 
ηξνκνθξαηία ή θαη κε ηελ ηξαγσδία ηνπ Darfur», επηζε-
καίλνληαο ηαπηφρξνλα φηη «πνιχ ιίγα πιένλ άηνκα θαη 
νηθνλνκηθά ηδξχκαηα ηνπ νπδάλ παξακέλνπλ αθφκε ππφ 
θαζεζηψο ακεξηθαληθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ ηξαγσδία ζην 
Darfur».  
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Παξεκπηπηφλησο αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα κε νηθνλνκη-
θά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Μαξηίνπ, θιηκάθην ηνπ ακεξη-
θαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επηζθέθζεθε ην νπ-
δάλ θαη ζπλνκίιεζε κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηελ 
πηνζέηεζε νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο 
θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  
 
Σν ΓΝΣ παξνηξχλεη ην νπδάλ λα πξνβεί ζε δεκνζην-
λνκηθή εμπγίαλζε 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
(ΓΝΣ) πξνεηδνπνίεζε ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ φηη ε 
νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα ζπλερίζεη ηελ θαζνδηθή ηεο πν-
ξεία, εθηφο εάλ ε θπβέξλεζε αλαιάβεη πξσηνβνπιία πιν-
πνίεζεο εληαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθψλ κε-
ηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, «νη δεκνζηνλνκηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληη-
κεησπηζηεί ην δεκφζην έιιεηκκα, λα θακθζεί ν πιεζσξη-
ζκφο θαη λα ππνζηεξηρζνχλ αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά 
πξνγξάκκαηα». Σν ΓΝΣ παξνηξχλεη ηε ζνπδαληθή θπ-
βέξλεζε λα άξεη ζηαδηαθά ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζηα 
θαχζηκα, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο 
γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ. Σέινο, ην Σακείν πξνεηδνπνίεζε φηη ε ζπ-
λαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηνπ νπδάλ είλαη εμαηξεηηθά 
ζηξεβισκέλε θαη θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα απειεπζεξψ-
ζεη ην θαζεζηψο ηζνηηκίαο ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο.     
 
ε ηξαγηθά επίπεδα ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζην νπ-
δάλ ην Φεβξνπάξην 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξε-
ζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ην Φεβξνπάξην 
ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε εθ λένπ κεγάιε αχμεζε ζην 
επίπεδν ηνπ 71,36%, έλαληη 64,28% ηνλ Ηαλνπάξην, 
57,01% ην Γεθέκβξην, 60,67% ην Ννέκβξην, 57,7% ηνλ 
Οθηψβξην θαη 53,35% ην επηέκβξην 2019, αληίζηνηρα. 
Ζ άλνδνο ηνπ ηηκάξηζκνπ απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ 
εγρψξησλ ηηκψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θπξίσο δε ηνπ ςσ-
κηνχ, ησλ ζηηεξψλ, ηνπ θξέαηνο, ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, 
θαζψο θαη ησλ ιαραληθψλ, σο απνηέιεζκα ησλ ειιείςε-
σλ πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα ζε βαζηθά αγαζά θαη ηνπ ζπλα-
θφινπζνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεπίζεκεο, «καχξεο» αγνξάο 
ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ. Δπηπιένλ, ε ζηαηηζηηθή 
ππεξεζία αλαθνίλσζε φηη ην Φεβξνπάξην θαηαγξάθεθε 
άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ, εμαηηίαο ηεο έληνλα 
αλνδηθήο ηάζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ηνπ άλζξαθα, 
ησλ θαπζφμπισλ θαη ηνπ ηζηκέληνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 
Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα πξν-
βιήκαηα ειιείςεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ζνπδαληθή νηθν-
λνκία, έρνπλ πξφζθαηα πξνζηεζεί θαη νη δπζιεηηνπξγίεο 
πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζηελ αγνξά ηα κέηξα πνπ ιακβά-
λεη ε θπβέξλεζε πξνο πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
δηεζλνχο παλδεκίαο θνξσλντνχ ζε ρψξα, κε απνηέιεζκα 
λα παξαηεξείηαη αθφκε ηαρχηεξε άλνδνο ησλ ηηκψλ, η-
δηαίηεξα ζε πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε, φπσο 
ηα θαχζηκα θαη ην αιεχξη.     
χκθσλα εμάιινπ κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ηέινπο 
Μαξηίνπ, ε ηζνηηκία ηεο ζνπδαληθήο ιίξαο πξνο ην δνι-
ιάξην ζηελ αλεπίζεκε, παξάιιειε αγνξά ζπλαιιάγκα-
ηνο ρεηξνηέξεπζε πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηί-
νπ, θζάλνληαο ην ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν ησλ 130 

ιηξψλ αλά δνιιάξην. 
 

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