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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημί-
ας 
Στις αρχές Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος φιλοξένησε δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομικών κ. Maait προς την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού, 
αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση με σκοπό 
την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας κορωνοϊού. Κατά τον κ. 
Maait, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση τα προηγού-
μενα έτη έχουν θωρακίσει σε σημαντικό βαθμό την αιγυπτιακή οικονομία, με αποτέλε-
σμα να έχει διασφαλιστεί προς το παρόν σχετική οικονομική σταθερότητα στη χώρα, 
παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο κ. Maait αναφέρθηκε βεβαίως στο πακέτο οικο-
νομικής διάσωσης, ύψους EGP100 δισ., που έχει δεσμεύσει η κυβέρνηση για στήριξη 
των οικονομικών κλάδων που πλήττονται από την κρίση που έχει επιφέρει η πανδημία, 
τονίζοντας ότι αυτό αντιπροσωπεύει το 2% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, 
τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει την τρέχουσα κρίση σε επιχειρημα-
τική ευκαιρία, τονώνοντας την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, εστιάζοντας στο γεγο-
νός ότι το κράτος έχει άμεσα προβεί σε μειώσεις των τιμών διάθεσης φυσικού αερίου 
και ηλεκτρισμού στα εργοστάσια επιβαρυνόμενο το ίδιο το κόστος ύψους EGP10 δισ., 
ενώ ταυτόχρονα σκοπεύει να αυξήσει σημαντικότατα τις επενδύσεις του σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας στο επίπεδο των EGP280,7 δισ. κατά το προσεχές οικονομικό 
έτος. Φυσικά, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στη σειρά ευνοϊκών φορολο-
γικών ρυθμίσεων στις οποίες προέβη το κράτος προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων 
που πλήττονται από την οικονομική κρίση, όσο και των πολιτών. 
Ο κ. Maait ανέφερε εξάλλου ότι το αιγυπτιακό δημόσιο προγραμματίζει να διαθέσει 
έντοκα γραμμάτια και ομόλογα συνολικής αξίας EGP186 δισ. στη διάρκεια του Μαΐ-
ου, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου για άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 
EGP610 δισ. στη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους, 
ώστε να καλυφθεί μέρος του αναμενόμενου δημοσιονομικού κενού. Ο Υπουργός δή-
λωσε κατηγορηματικά ότι η Αίγυπτος παραμένει ικανή να εκπληρώνει εγκαίρως τις 
εγχώριες και τις διεθνείς της υποχρεώσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι οι πλέον πρό-
σφατες διεθνείς οικονομικές αναλύσεις τοποθετούν την Αίγυπτο μεταξύ των χωρών 
που έχουν σε μικρότερο βαθμό επηρεαστεί από την κρίση. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο 
προϋπολογισμός του προσεχούς οικονομικού έτους θα επηρεαστεί σαφώς από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας, τόσο από πλευράς δημοσίων εσόδων και δαπανών, όσο και 
από πλευράς αναπτυξιακών ρυθμών. Σημειώνεται ότι στόχος του αρχικού σχεδίου 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020/21 ήταν η επίτευξη πρωτογενούς δημο-
σιονομικού πλεονάσματος της τάξεως του 2% του ΑΕΠ, το οποίο έχει επανεκτιμηθεί 
σε 0,6% του ΑΕΠ, ενώ επίσης στοχευόταν συνολικό έλλειμμα 6,2% του ΑΕΠ, το   
οποίο επίσης έχει επανεκτιμηθεί προς το χείρον, σε περίπου 7,8% του ΑΕΠ, εφ’ όσον 
η κρίση επιμείνει έως το Δεκέμβριο του 2020.  
Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε επίσης ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ήδη δαπα-
νήσει κονδύλια περίπου EGP40 δισ. από το πακέτο διάσωσης που εξήγγειλε το Μάρτι-
ο, επισημαίνοντας ότι διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να προβεί σε 
πρόσθετες παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία και την ανάκαμψη οικονομικών κλά-
δων. Ο κ. Maait ανέφερε ότι μεταξύ των ως άνω κονδυλίων στήριξης της οικονομίας 
που έχουν χρησιμοποιηθεί, ύψους EGP40 δισ., κονδύλια EGP5,1 δισ. κατευθύνθηκαν 
στο Υπουργείο Υγείας, κονδύλια EGP5 δισ. στο Υπουργείο Προμηθειών (για την αγο- 



 

 

ρά βασικών αγαθών), κονδύλια EGP10 δισ. στο κρατικό 
ταμείο Export Development Fund για την καταβολή οφει-
λόμενων εξαγωγικών επιδοτήσεων και ακόμη EGP10 δισ. 
διατέθηκαν για τη στήριξη επιχειρήσεων στους πλέον ευά-
λωτους ένεκα της κρίσης κλάδους, κυρίως τουρισμού και 
αερομεταφορών. Κατά τον κ. Maait, η κρίση εξαιτίας της 
πανδημίας κόστισε στα δημόσια έσοδα κατά το δεύτερο 
ήμισυ του τρέχοντος οικονομικού έτους, κυρίως λόγω της 
κάθετης πτώσης των φορολογικών εσόδων του κράτους 
από το τουριστικό κλάδο. Ο Υπουργός Οικονομικών διευ-
κρίνισε ότι οι συνολικές απώλειες δημοσίων εσόδων από 
το ξεκίνημα της επιδημίας εκτιμώνται σε EGP75 δισ., το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων (EGP65 δισ.) αφορά απολε-
σθέντα φορολογικά έσοδα. 
Ο κ. Maait ανέφερε τέλος ότι κατά το δίμηνο Μαρτίου-
Απριλίου τρέχοντος έτους, το κράτος κατέβαλε κονδύλια 
συνολικού ύψους EGP12,5 δισ. προς 7 δημόσιους φορείς, 
με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχισης τροφοδοσίας της 
χώρας με βασικά αγαθά και της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των εγχώριων μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης και επε-
ξεργασίας λυμάτων. Κατά τον Υπουργό, κονδύλια EGP8 
δισ. από τα ανωτέρω κατευθύνθηκαν προς την κρατική Γε-
νική Αρχή Προμηθειών (General Authority for Supply 
Commodities – GASC) για προμήθεια βασικών αγαθών, 
ενώ ακόμη EGP3,1 δισ. διατέθηκαν στην ίδια Αρχή με 
σκοπό την αγορά προϊόντων της ντόπιας αγροτικής εσοδεί-
ας. Μικρότερου μεγέθους κρατικά κονδύλια διατέθηκαν 
στους αιγυπτιακούς σιδηροδρόμους, στην κρατική εταιρεία 
ύδρευσης & αποχέτευσης (HCWW), στην κρατική εταιρεία 
συμμετοχών στους κλάδους κατεργασίας βάμβακος και 
κλωστοϋφαντουργίας (Cotton & Textile Industries Holding 
Company) και σε άλλους κρατικούς φορείς.     
 
Προεδρική έγκριση νόμων για καταβολή κονδυλίων σε 
εποχικούς εργάτες & κλάδο κατασκευών 
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Μαΐου ότι ο Αι-
γύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi ενέκρινε την –ήδη εξαγγελθεί-
σα- δέσμευση κονδυλίων ύψους EGP10 δισ. στον κρατικό 
προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, με σκοπό 
την καταβολή οικονομικού βοηθήματος στους ανεπίσημους 
και εποχικούς εργάτες οι οποίοι έχουν επηρεαστεί αρνητι-
κά από την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η παν-
δημία κορωνοϊού, καθώς και τη χρηματοδοτική στήριξη 
κλάδων της εγχώριας οικονομίας που έχουν πληγεί από την 
πανδημία. Σύμφωνα με σχετικές διευκρινίσεις, τα ανωτέρω 
κονδύλια αναμένεται να αποτελέσουν μέρος του πακέτου 
στήριξης της οικονομίας, ύψους EGP100 δισ. που εξήγγει-
λε τον περασμένο Μάρτιο η αιγυπτιακή κυβέρνηση.  
Ο Πρόεδρος Al Sisi, σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύ-
ματα, προσυπέγραψε επίσης νομοθεσία η οποία εξασφαλί-
ζει πρόσθετα κονδύλια ύψους EGP10 δισ. στον προϋπολο-
γισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, με σκοπό την επίσπευ-
ση της καταβολής κρατικών οφειλών προς προμηθευτές 
του δημοσίου και κατασκευαστικές εταιρείες που εκτελούν 
έργα για το δημόσιο, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
πορείας υλοποίησης των μεγάλων, εθνικού χαρακτήρα ανα-
πτυξιακών έργων, όπως η κατασκευή της νέας διοικητικής 
πρωτεύουσας και της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν.   
 

Σημειώνεται τέλος ότι στις αρχές Μαΐου δημοσιεύθη-
κε στην επίσημη εφημερίδα νομοθεσία (Ν. 24/2020) 
δια του οποίου τίθενται σε εφαρμογή –αναδρομικά 
από το τέλος Μαρτίου- τα εξαγγελθέντα το Μάρτιο 
2020 μέτρα οικονομικής ανακούφισης των επιχειρή-
σεων κλάδων που έχουν πληγεί από την οικονομική 
δυσπραγία εξαιτίας της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η 
σχετική νομοθεσία προβλέπει την αναβολή κατά τρεις 
μήνες της προθεσμίας καταβολής του φόρου εταιρι-
κής ακίνητης περιουσίας, αναβολή η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί για ακόμη τρεις μήνες. Επίσης, η νομοθε-
σία προβλέπει τη δυνατότητα χρονικής παράτασης 
τριών μηνών, επίσης ανανεώσιμης για ακόμη τρεις 
μήνες, στους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις 
που έχουν πληγεί από την κρίση, προκειμένου να υ-
ποβάλουν και εξοφλήσουν τις φορολογικές τους υπο-
χρεώσεις που είναι ληξιπρόθεσμες στη διάρκεια της 
περιόδου της πανδημίας, δίνοντάς τους επίσης τη δυ-
νατότητα να καταβάλουν τις πάσης φύσεως οφειλές 
τους προς το κράτος σε τρεις δόσεις, χωρίς πρόσθετες 
επιβαρύνσεις τόκων, για περίοδο τριών μηνών 
(ομοίως, ανανεώσιμη για ακόμη τρεις μήνες). Οι ανω-
τέρω ελαφρύνσεις παρέχονται από τη νέα νομοθεσία, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες που θα μπορούν 
να επωφεληθούν των ευεργετικών διατάξεών της δεν 
θα πρέπει να έχουν απολύσει εργαζομένους ή μειώσει 
τις βασικές απολαβές τους εξαιτίας της κρίσης από 
την πανδημία κορωνοϊού. 
 
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση μειώνει περαιτέρω τις 
αναπτυξιακές της προσδοκίες 
Προς τα μέσα Μαΐου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση μείω-
σε περαιτέρω τις προσδοκίες της όσον αφορά τον α-
ναπτυξιακό ρυθμό κατά το προσεχές οικονομικό έτος 
(2020/21) στο 2%, έναντι 3,5% που τον είχε (επαν)
εκτιμήσει στο τέλος Απριλίου, υπό την προϋπόθεση 
ότι η πανδημία κορωνοϊού θα συνεχιστεί έως τον προ-
σεχή Δεκέμβριο. Σύμφωνα με σχετική δήλωση της 
αρμόδιας Υπουργού Προγραμματισμού κας El-Saeed, 
εφ’ όσον η οικονομική κρίση που οφείλεται στην παν-
δημία συνεχιστεί έως το Δεκέμβριο, οι ιδιωτικές επεν-
δύσεις αναμένεται να καταγράψουν πτώση της τά-
ξεως του 30% κατά το οικονομικό έτος 2020/21. Η κα 
El-Saeed διευκρίνισε ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση 
αναμένει συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 
EGP740 δισ. το έτος 2020/21, με μοχλό τις αυξημένες 
κατά 33% δημόσιες επενδύσεις, στο επίπεδο των 
EGP281 δισ., όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο 
κρατικού προϋπολογισμού.      
 
Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών για μέτρα λιτό-
τητας & στόχους δημοσίου χρέους  
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ασχολήθηκε περαιτέ-
ρω στις αρχές Μαΐου με δηλώσεις και στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Maait, ο οποίος, σε σύσκεψή του με τον Πρόεδρο κ. 
Al Sisi και τον Π/Θ κ. Madbouly αναφέρθηκε σε εν-
δεχόμενο υιοθέτησης πολιτικής δημοσιονομικής λιτό-
τητας, με περικοπές των κρατικών δαπανών κατά το 
προσεχές οικονομικό έτος (2020/21), εφ’ όσον το α-
παιτήσουν οι περιστάσεις –ήτοι παραταθεί χρονικά η 
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εξέλιξη της επιδημίας κορωνοϊού στην Αίγυπτο. Ο 
κ. Maait διευκρίνισε μάλιστα ότι οι εν λόγω περικοπές θα 
πραγματοποιηθούν, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται, παρά το 
μέχρι τώρα σχεδιασμό της κυβέρνησης, που προβλέπει 
αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 9% το έτος 
2020/21.   
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πε-
τρελαίου, το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων καυσίμων 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του τρέχοντος 
οικονομικού έτους (Ιουλ 2019-Μαρ. 2020) εμφανίζεται 
μειωμένο κατά 65% σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε μό-
λις EGP21 δισ. (περίπου $1,3 δισ.), έναντι επιδοτήσεων 
EGP60,1 δισ. που είχαν διατεθεί κατά το αντίστοιχο διά-
στημα του οικονομικού έτους 2018/19, γεγονός που βοη-
θά κάπως στην παρούσα φάση τα δημόσια οικονομικά 
της χώρας, παρέχοντας κάποιο χώρο για δημοσιονομι-
κούς ελιγμούς στην κυβέρνηση. 
Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε στην επιτροπή προϋ-
πολογισμού του κοινοβουλίου, όπου συζητείται το σχέδιο 
προϋπολογισμού του προσεχούς οικονομικού έτους, ότι η 
κυβέρνηση είναι σε θέση να επιτύχει τον αναθεωρημένο 
στόχο αναλογίας συνολικού δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ 
στο 85% ως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, 
ενώ θεώρησε απίθανο να μπορέσει να επιτευχθεί ο στό-
χος πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος της τά-
ξεως του 2% το τρέχον οικονομικό έτος, εκτιμώντας ότι 
αυτό θα αντιπροσωπεύσει τελικά το 1,5% του ΑΕΠ. Φυ-
σικά, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, μία ενδε-
χόμενη χειροτέρευση της κρίσης λόγω της επιδημίας, θα 
φέρει στην επιφάνεια περισσότερο απαισιόδοξο σενάριο, 
σύμφωνα με το οποίο το συνολικό δημοσιονομικό 
έλλειμμα ενδέχεται να φθάσει το 7,8% με 7,9% του ΑΕΠ 
και το συνολικό δημόσιο χρέος το 88% του ΑΕΠ, έως το 
τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.  
 
Στα $112,67 δισ. το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
Αιγύπτου (CBE), στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 (που συ-
μπίπτει με το τέλος του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος 
οικονομικού έτους, 2019/20), το εξωτερικό χρέος της 
Αιγύπτου αυξήθηκε κατά 3% έναντι του τέλους του προ-
ηγούμενου τριμήνου (Ιουλ.-Σεπτ. 2019) και ανήλθε σε 
$112,67, έναντι $109,36 δισ. το Σεπτέμβριο 2019. Επι-
πλέον, το εξωτερικό χρέος στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 
εμφανίστηκε αυξημένο κατά 16,6% έναντι του τέλους 
Δεκεμβρίου 2018, όταν είχε ανέλθει σε $96,61 δισ. Κατά 
τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το μακροπρόθεσμο 
εξωτερικό χρέος αναλογούσε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 
σε ποσοστό 90% του συνολικού εξωτερικού χρέους και 
ανήλθε σε $101,39 δισ., ενώ το βραχυπρόθεσμο εξωτερι-
κό χρέος ανερχόταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 στο επί-
πεδο των $11,28 δισ. Κατά την Κεντρική Τράπεζα, το 
συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας αντιστοιχούσε στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2019 σε ποσοστό 33,5% του ΑΕΠ, 
έναντι 34,4% το Σεπτέμβριο 2019. 

Νέα πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων στα 
$37,04 δισ. τον Απρίλιο 2020 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας Αιγύπτου (CBE), ως το τέλος Απριλίου 2020 τα συ-
ναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας κατέγραψαν –για 
δεύτερη συνεχή φορά, έπειτα από 14 μήνες συνεχούς 
ανόδου έως το Φεβρουάριο 2020- μηνιαία πτώση της 
τάξεως των $3,07 δισ. και ανήλθαν σε $37,04 δισ., έναντι 
$40,11 δισ. το Μάρτιο, $45,51 δισ. το Φεβρουάριο και 
$45,46 δισ. τον Ιανουάριο 2020, καθώς και $45,42 δισ. 
το Δεκέμβριο 2019, αντίστοιχα. Η νέα αξιόλογου μεγέ-
θους πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων αποδίδε-
ται από την Κεντρική Τράπεζα στην αυξημένη χρήση 
αυτών κυρίως λόγω της τάσης επαναπατρισμού κεφαλαί-
ων από ξένους επενδυτές και της μείωσης που καταγρά-
φηκε στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε αιγυπτιακούς 
τίτλους, όπως και γενικότερα σε τίτλους αναδυόμενων 
οικονομιών. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα δαπάνησε συ-
ναλλαγματικά διαθέσιμα της τάξεως των $1,6 δισ. για 
την κάλυψη δαπανών αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων δα-
νείων από το εξωτερικό, καθώς και αδιευκρίνιστο ποσόν 
συναλλάγματος για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης 
για την αγορά βασικών αγαθών στρατηγικής σημασίας.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 
ύψος των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε αιγυπτιακά 
έντοκα γραμμάτια κατά τη διάρκεια του Μαρτίου μειώ-
θηκε κατά άνω του 50%, με τους επενδυτές να πωλούν 
έντοκα γραμμάτια συνολικής αξίας περίπου $10,4 δισ. 
(EGP161,3 δισ.) στη διάρκεια του εν λόγω μήνα, που 
αντιπροσώπευαν πάνω από το ήμισυ των ξένων επενδυ-
μένων κεφαλαίων σε αιγυπτιακά έντοκα γραμμάτια στο 
τέλος Φεβρουαρίου (περίπου $20 δισ.). Σύμφωνα με 
στοιχεία που παρουσίασε εξάλλου ο Υπουργός Οικονομι-
κών κ. Maait, το συνολικό ύψος των επενδυτικών τοπο-
θετήσεων σε αιγυπτιακά κρατικά χρεόγραφα μειώθηκε 
κατά περίπου 40% το Μάρτιο, εν μέσω των ισχυρών πιέ-
σεων που δέχθηκαν οι αναδυόμενες οικονομίες, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Όπως δήλωσε τέλος ο υποδιοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας, κ. Aboul Naga στα μέσα Μαΐου, οι 
ξένοι επενδυτές έχουν αποσύρει από την Αίγυπτο κεφά-
λαια συνολικού ύψους $17 δισ. από το ξέσπασμα της 
επιδημίας κορωνοϊού στη χώρα, στις αρχές Μαρτίου, 
ωστόσο, οι μεγαλύτερες εκροές ξένων κεφαλαίων έλαβαν 
χώρα το Μάρτιο, ενώ στη διάρκεια του Απριλίου η κατά-
σταση βελτιώθηκε.     
Θυμίζουμε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας 
έχουν καταγράψει στη διάρκεια του 2018 και του 2019 
διαδοχικά ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των 
αρχών του 2011, υπερβαίνοντας τα $45 δισ. Για λόγους 
σύγκρισης αναφέρουμε ότι τα συναλλαγματικά αποθέμα-
τα της Αιγύπτου τον Απρίλιο 2019 ανέρχονταν σε $44,22 
δισ.  
 
Ελαφρά άνοδος του πληθωρισμού τον Απρίλιο 2020 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές Μαΐου 
η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης πλη-
θωρισμού σημείωσε τον Απρίλιο 2020 ελαφρά άνοδο στο 
επίπεδο του 5,88% σε ετήσια βάση, έναντι 5,09% το 
Μάρτιο, 5,32% το Φεβρουάριο, 7,17% τον Ιανουάριο και 
7,1% το Δεκέμβριο 2019, αντίστοιχα.  
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Ο δομικός πληθωρισμός κατέγραψε εξάλλου τον Απρίλιο 
2020 άνοδο, φθάνοντας το επίπεδο του 2,54% σε ετήσια 
βάση, έναντι 1,89% το Μάρτιο, 1,92% το Φεβρουάριο, 
2,66% τον Ιανουάριο και 2,37% το Δεκέμβριο 2019, α-
ντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα Μαΐου-
Οκτωβρίου 2019, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού είχε 
μειωθεί κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες, από το 
14,09% στο 3,15%. Επισημαίνεται εξάλλου ότι τον Απρί-
λιο 2019, ο δείκτης πληθωρισμού στην Αίγυπτο είχε α-
νέλθει σε 13,01% σε ετήσια βάση. Η άνοδος του πληθω-
ρισμού τον Απρίλιο αποδίδεται στην αύξηση του επιπέ-
δου τιμών των τροφίμων γενικότερα, και ειδικότερα των 
φρούτων, των λαχανικών, των ιχθυηρών, των κρεάτων, 
των γαλακτοκομικών, των αυγών και των ενδυμάτων, 
γεγονός που όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος ανάγκα-
σε τον αιγυπτιακό Στρατό να προχωρήσει σε τροφοδοσία 
της αγοράς με βασικά αγαθά σε τιμές κάτω της αγοράς.  
 
Μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 5% το 3ο τρίμηνο του 
έτους 2019/20 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Υπουργού Προγραμ-
ματισμού & Οικονομικής Ανάπτυξης κας El-Saeed, ο 
ρυθμός μεγέθυνσης του αιγυπτιακού ΑΕΠ στη διάρκεια 
του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους 
(Ιαν.-Μαρ. 2020) ανήλθε σε 5%, έναντι αρχικών προσδο-
κιών –προ πανδημίας- της τάξεως του 5,9%. Κατά την 
Υπουργό, οι κλάδοι τουρισμού, μεταποίησης, καθώς και 
χονδρεμπορίου-λιανεμπορίου ήταν εκείνοι που συνεισέ-
φεραν περισσότερο στην επίτευξη του ως άνω ρυθμού 
ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019/20. Η κα El-
Saeed πρόσθεσε ότι η αιγυπτιακή οικονομία θα μεγεθυν-
θεί συνολικά κατά 4% στη διάρκεια του τρέχοντος οικο-
νομικού έτους, έναντι προηγούμενων προβλέψεων που 
ανέβαζαν το ρυθμό ανάπτυξης στο 5,8%. Σύμφωνα με 
την Υπουργό, η ανωτέρω υποβάθμιση των εκτιμήσεων 
αναφορικά με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που θα 
επιτευχθεί το έτος 2019/20, σημαίνει πρακτικά ότι η ε-
κροή της αιγυπτιακής οικονομίας θα μειωθεί σε τρέχο-
ντες όρους κατά περίπου EGP105 δισ., ή 2% σε σύγκρι-
ση με το ΑΕΠ του οικονομικού έτους 2018/19. Σημειώ-
νεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει προς 
τα κάτω και τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό ανάπτυξης 
του προσεχούς οικονομικού έτους (2020/21) στο 2%, εφ’ 
όσον η οικονομική κρίση εξαιτίας της πανδημίας συνεχι-
στεί έως τον προσεχή Δεκέμβριο. 
 
Διάθεση αιγυπτιακών ομολόγων σε δολλάρια αξίας $5 
δισ. 
Στις 22/5 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το 
αιγυπτιακό κράτος εξέδωσε και διέθεσε κρατικά ομόλογα 
σε δολλάρια, διάρκειας 4, 12 και 30 ετών, συνολικής αξί-
ας $5 δισ., πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερου στα χρονι-
κά μεγέθους έκδοση ομολόγων σε ξένο νόμισμα και διά-
θεσή τους στις διεθνείς αγορές, με σκοπό την επείγουσα 
εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτικών κεφαλαίων για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της παν-
δημίας, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των αναγκών του 
προσεχούς οικονομικού έτους (2020/21).  Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Οικονομικών, η προσφορά των αιγυπτιακών 
ομολόγων σε δολλάρια υπερκαλύφθηκε κατά 4,4 φορές 
από τη ζήτηση, η οποία ανερχόταν συνολικά, προτού  

ακόμη ολοκληρωθεί η έκδοση, σε $22 δισ., προερχόμενη 
από περισσότερους από 400 επενδυτές από τις ΗΠΑ, την 
Ευρώπη, την Ασία, τη Μ. Ανατολή και την Αφρική, με-
ταξύ των οποίων περίπου 60 οι οποίοι επένδυσαν για 
πρώτη φορά σε αιγυπτιακά ομόλογα. Από τα ομόλογα 
διάρκειας 4 ετών αντλήθηκε $1,25 δισ. με απόδοση 
5,75%, από τα δωδεκαετούς διάρκειας ομόλογα αντλήθη-
κε $1,75 δισ. με απόδοση 7,625%, ενώ από τα τριακοντα-
ετούς διάρκειας ομόλογα αντλήθηκαν $2 δισ., με απόδο-
ση 8,875%. Σημειώνεται ότι η εν λόγω έκδοση ομολόγων 
σε δολλάρια ήταν η δεύτερη που έλαβε χώρα στη διάρ-
κεια του τρέχοντος οικονομικού έτους (2019/20), έπειτα 
από εκείνην του παρελθόντος Νοεμβρίου, όταν το αιγυ-
πτιακό κράτος είχε διαθέσει κρατικά ομόλογα σε δολλά-
ρια, διάρκειας 4, 12 και 40 ετών, συνολικής αξίας $2 δισ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Έγκριση χρηματοδότησης του ΔΝΤ προς την Αίγυπτο  
Στις 11 Μαΐου, το εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ενέκρινε το αίτημα της 
αιγυπτιακής κυβέρνησης για λήψη επείγουσας χρηματο-
δοτικής αρωγής από το Ταμείο, μέσω του διαθέσιμου 
“rapid financing instrument” (RFI) προκειμένου να κα-
λυφθούν οι άμεσες ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών και 
να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες 
της διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού στην Αίγυπτο. Το 
ύψος της εγκριθείσας χρηματοδοτικής συνδρομής προς 
την Αίγυπτο ανέρχεται σε $2,772 δισ., σύμφωνα με το 
σχετικό ανακοινωθέν του ΔΝΤ. 
Στο ανακοινωθέν του, το ΔΝΤ αναγνωρίζει την αξιόλογη 
πρόοδο της αιγυπτιακής οικονομίας κατά την περίοδο 
πριν το ξέσπασμα της διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού, 
οφειλόμενη κυρίως στην υλοποίηση εκτεταμένου προ-
γράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο υπο-
στηρίχθηκε από το Ταμείο μέσω της τριετούς διάρκειας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που αυτό χορήγησε προς 
την Αίγυπτο, συνολικού ύψους $12 δισ., στην τριετία 
2016-2019. Το ΔΝΤ επικροτεί επίσης το χρηματοδοτικό 
πακέτο και τα επείγοντα μέτρα που υιοθέτησε και εφαρ-
μόζει η αιγυπτιακή κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα 
(CBE) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες αρνη-
τικές συνέπειες της πανδημίας. Σύμφωνα με το Ταμείο, η 
διεθνής πανδημία έχει δημιουργήσει σοβαρές διαταραχές 
της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες θέτουν σε 
άμεσο κίνδυνο τη μακροοικονομική σταθερότητα της 
χώρας, εφ’ όσον δεν αντιμετωπιστούν. Κατά το ΔΝΤ, η 
επείγουσα χρηματοδότηση της Αιγύπτου θα βοηθήσει 
την κυβέρνηση να καλύψει ορισμένες από τις πλέον 
άμεσες και πιεστικές ανάγκες που εντοπίζονται στους 
τομείς υγείας, κοινωνικής προστασίας, καθώς και στήρι-
ξης των πλέον πληγέντων κλάδων οικονομικής δραστη-
ριότητας και των ευπαθών οικονομικά ομάδων του πλη-
θυσμού. Το ΔΝΤ δεσμεύθηκε να παραμείνει σε στενή 
συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση και την Κε-
ντρική Τράπεζα (CBE), με σκοπό να παράσχει συμβου-
λευτικές υπηρεσίες και πρόσθετη στήριξη, εφ’ όσον χρει-
αστεί. 
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Το ΔΝΤ διευκρίνισε εξάλλου ότι η επείγουσα χρηματο-
δοτική διευκόλυνση προς την Αίγυπτο αναμένεται να 
περιορίσει το ρυθμό μείωσης των συναλλαγματικών απο-
θεμάτων της χώρας, αλλά και να παράσχει χρηματοδοτι-
κή «ανάσα» στον κρατικό προϋπολογισμό, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας. Επιπλέον, το Ταμείο επισήμανε ότι η αι-
γυπτιακή κυβέρνηση «ενδέχεται να επιδιώξει πρόσθετη 
χρηματοδοτική στήριξη από πολυμερείς και διμερείς πη-
γές, με στόχο να περιορίσει κατά το δυνατόν το υπολει-
πόμενο κενό του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας».  
Το σχετικό ανακοινωθέν του ΔΝΤ μπορεί να αναζητηθεί 
στην ιστοσελίδα https://www.imf.org/en/News/
Articles/2020/05/11/pr20215-egypt-imf-executive-board-
approves-us-2-772b-in-emergency-support-to-address-the
-covid19.  
Η εκταμίευση της εγκριθείσας επείγουσας χρηματοδοτι-
κής συνδρομής από το Ταμείο έλαβε χώρα μόλις μία ημέ-
ρα αργότερα, στις 12/5. Σύμφωνα με πηγές του ΔΝΤ, η 
εν λόγω χρηματοδότηση έλαβε χώρα σε μία μόνον εκτα-
μίευση, ενώ θα είναι πληρωτέα σε περίοδο 5 ετών, με 
επιτόκιο 1%.  
Από τις 12/5 ξεκίνησαν εξάλλου διαπραγματεύσεις του 
Ταμείου με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το 
χωριστό αιγυπτιακό αίτημα για παροχή χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης μέσω “stand-by arrangement”, πιθανότατα 
της τάξεως των $5,5 με $6 δισ., σύμφωνα με πηγές της 
Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου που δημοσίευσε ο οικονο-
μικός Τύπος. Επιπλέον, σύμφωνα με το διεθνή οικονομι-
κό Τύπο, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ευρίσκεται σε συνομι-
λίες και με άλλους διεθνείς πιστωτές, τόσο χρηματοδοτι-
κούς οργανισμούς όσο και χώρες, με στόχο την εξασφά-
λιση πρόσθετων πόρων της τάξεως των $4 δισ.  
 
Ελαφρά μειωμένη στο 7,7% η επίσημη ανεργία το 1ο 
τρίμηνο 2020 – αύξηση τον Απρίλιο 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι-
στικής υπηρεσίας (CAPMAS), ο δείκτης ανεργίας κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2020 στην Αίγυπτο ανήλθε σε 
7,7%, ελαφρά μειωμένος έναντι του προηγούμενου, τε-
τάρτου τριμήνου 2019 (8%), αλλά και του αντίστοιχου 
πρώτου τριμήνου του 2019 (8,1%). Κατά τα στοιχεία της 
CAPMAS, το αιγυπτιακό εργατικό δυναμικό εκτιμάται 
σε 29 εκατ. άτομα το πρώτο τρίμηνο 2020, αυξημένο 
κατά 0,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο αριθμός των ανέργων 
το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 2,24 εκατ. άτομα, 
μειωμένος κατά 31 χιλ. άτομα έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου του 2019. Πάντως, όπως δήλωσε σχετικά η αρ-
μόδια Υπουργός Προγραμματισμού κα El-Saeed, ο δεί-
κτης ανεργίας αυξήθηκε σημαντικότατα τον Απρίλιο τρέ-
χοντος έτους, στο 9,2%, κυρίως εξαιτίας των μέτρων που 
έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της επιδημίας 
κορωνοϊού στη χώρα. 
 
Συμφωνία αιγυπτιακής κυβέρνησης με Παγκόσμια 
Τράπεζα, Ε.Ε. για χρηματοδοτήσεις στον κλάδο     
υγείας 
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι στις αρχές 
Μαΐου το Υπουργείο Τοπικής Ανάπτυξης κατέληξε σε 
συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα προκειμένου να 
χορηγηθούν χρηματοδοτήσεις της τάξεως των EGP150  

εκατ. προς βελτίωση των υγειονομικών εγκαταστάσεων 
στην Άνω Αίγυπτο, με έμφαση στις περιοχές Qena και 
Sohag, καθώς και στην αγορά υγειονομικού υλικού για 
την αντιμετώπιση της επιδημίας. Επιπλέον, σύμφωνα με 
σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής της εδώ Διπλ. Αντι-
προσωπείας της Ε.Ε. Πρέσβη κ. Surkos, η Ε.Ε. διαθέτει 
αναπτυξιακά κονδύλια ύψους €89 εκατ. με σκοπό την 
υποστήριξη του αιγυπτιακού κλάδου υγειονομικής περί-
θαλψης (δια της αγοράς ιατρικού εξοπλισμού και της 
κατάρτισης στελεχών του κλάδου υγείας) στο πλαίσιο 
πακέτου βοήθειας συνολικού ύψους €1,5 δισ. για 5 χώρες 
(Αίγυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Μαρόκο και Τυνησία) 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες 
λόγω της πανδημίας. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύ-
πος, τόσο ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly, όσο και η Υ-
πουργός Διεθνούς Συνεργασίας κα Al Mashat, επιδίδο-
νται σε εκστρατεία πειθούς διεθνών χρηματοδοτικών ορ-
γανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα, IFC, ΕΤΕπ, EBRD, Af-
rican Development Fund) προκειμένου να χορηγήσουν 
πιστωτικές γραμμές στις εγχώριες τράπεζες, ώστε αυτές 
να στηρίξουν τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. 
 
Νέα τέλη εισάγει η αιγυπτιακή κυβέρνηση προς τόνω-
ση των δημοσίων εσόδων 
Στα μέσα Μαΐου το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε 
νομοσχέδιο που επέβαλε σειρά «αναπτυξιακών τελών» 
σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων 
η βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ, οι συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες διαδικτύου, τα αθλητικά συμ-
βόλαια και η αδειοδότηση αθλητικών υπηρεσιών, οι υπη-
ρεσίες ψυχαγωγίας, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, 
καθώς και οι ζωοτροφές για οικόσιτα ζώα. Σύμφωνα με 
σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Maait, 
«δεν πρόκειται να σημειωθεί αύξηση των τιμών των καυ-
σίμων για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι δια του νέου 
νόμου το μόνο που αλλάζει είναι το ποιος θα εισπράττει 
τα –ήδη υπάρχοντα- τέλη» (σημ.: διενεργούνται αναπρο-
σαρμογές μεταξύ του Υπ. Οικονομικών & του Υπ. Πε-
τρελαίου / EGPC). Ο κ. Maait διευκρίνισε επίσης ότι τα 
επιβληθέντα τέλη εκτιμάται πως θα αποφέρουν έσοδα 
της τάξεως των EGP6 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό, 
με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων χρηματοδοτικών 
αναγκών λόγω κορωνοϊού. Από τα επιβληθέντα τέλη, 
ορισμένα εκφράζονται ως ποσοστά επί της αξίας –μετά 
φόρων- των αγαθών, κυμαινόμενα μεταξύ 2,5% και 25%, 
ενώ άλλα εκφράζονται ως κατ’ αποκοπή επιβαρύνσεις 
ανά μονάδα ποσότητας. Ενδιαφέρον είναι ότι, μεταξύ 
των υπολοίπων τελών, περιλαμβάνεται η επιβολή πρό-
σθετου τέλους στα εισαγόμενα τελειοποιημένα χαλυ-
βουργικά προϊόντα, της τάξεως του 10% επί της αξίας 
των εμπορευμάτων, μετά από τους δασμούς και τους φό-
ρους. 
 
Σε τραγικά χαμηλά επίπεδα τον Απρίλιο ο ιδιωτικός, 
μη πετρελαϊκός τομέας της οικονομίας 
Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον κλά-
δο μεταποίησης (PMI) για την Αίγυπτο που δημοσιεύει 
σε τακτική, μηνιαία βάση το τμήμα οικονομικής ανάλυ-
σης της εμιρατινής τράπεζας Emirates NBD σε συνεργα-
σία με την εταιρεία ερευνών αγοράς IHS Markit, η δρα-
στηριότητα του ιδιωτικού, μη πετρελαϊκού τομέα της 
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αιγυπτιακής οικονομίας τον Απρίλιο 2020, σαφώς επη-
ρεασμένη από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της 
διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού και τα μέτρα περιορι-
σμού της επιδημίας που εφάρμοσε η αιγυπτιακή κυβέρ-
νηση, κατέγραψε τεράστια πτώση έναντι του Μαρτίου, 
φθάνοντας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 29,7 μονά-
δων, έναντι 44,2 μονάδων το Μάρτιο. Ο δείκτης PMI για 
την Αίγυπτο είχε ανέλθει το Φεβρουάριο στις 47,1 μονά-
δες και τον Ιανουάριο στις 46 μονάδες, σταθερά κάτω 
από τις 50 μονάδες που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από 
την ύφεση. Τον Απρίλιο 2020, σύμφωνα με την τράπεζα, 
καταγράφηκε νέα σημαντικότατη πτώση του επιπέδου 
παραγωγής, των νέων παραγγελιών και των εξαγωγών, 
εξαιτίας της εξαιρετικά μειωμένης εγχώριας και διεθνούς 
ζήτησης. Το επίπεδο των νέων παραγγελιών μειώθηκε 
τον Απρίλιο με τον υψηλότερο ρυθμό που έχει παρατη-
ρηθεί από το 2011, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός 
των απολύσεων εργαζομένων, οδηγώντας σε πτώση της 
απασχόλησης με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από 
τρία χρόνια. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, ακόμη και 
οι επιχειρήσεις που παρέμειναν σε λειτουργία κατά τη 
διάρκεια των περιορισμών κυκλοφορίας και οικονομικής 
δραστηριότητας που επέβαλε η κυβέρνηση από το τέλος 
Μαρτίου, προέβησαν σε μαζικής κλίμακας περικοπές της 
δραστηριότητάς τους, δεδομένων των χαμηλών επιπέδων 
της εγχώριας, αλλά και της διεθνούς ζήτησης (με εξαίρε-
ση βεβαίως ορισμένους κλάδους, όπως τα τρόφιμα). Α-
ντίστοιχα, η πλειονότητα των αιγυπτιακών επιχειρήσεων 
προχώρησε σε δραστικές μειώσεις του επιπέδου των α-
ποθεμάτων, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλο-
ντική εξέλιξη της πανδημίας και συναφώς της ζήτησης. 
Πάντως, το επίπεδο αισιοδοξίας του επιχειρηματικού 
κόσμου αναφορικά με τις προοπτικές βιομηχανικής με-
γέθυνσης φάνηκε τον Απρίλιο να βελτιώνεται ελαφρώς 
έναντι των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων του Μαρτίου, 
με τους εκπροσώπους της μεταποίησης να προσδοκούν 
σταδιακή πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας.  
 
Συμφωνία του κρατικού αναπτυξιακού ταμείου με 
αμερικανικό επενδυτικό ταμείο 
Στις αρχές Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανα-
φέρθηκε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
του πρόσφατα συσταθέντος κρατικού αναπτυξιακού τα-
μείου (SWF) και του αμερικανικού επενδυτικού ταμείου 
Concord International Investment Group, το οποίο ε-
δρεύει στη Ν. Υόρκη. Αντικείμενο του μνημονίου συ-
νεργασίας είναι η δημιουργία κοινοπραξίας με σκοπό τη 
διαχείριση ταμείου που θα χρηματοδοτεί τον κλάδο υγεί-
ας στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής και της Α-
φρικής, και κυρίως στην Αίγυπτο, με ύψος χρηματοδοτι-
κών κεφαλαίων της τάξεως των $300 εκατ. κατά την 
πρώτη φάση λειτουργίας του. Το υπό σύσταση ταμείο 
στοχεύει να δημιουργήσει αφ’ ενός πλατφόρμα υγειονο-
μικής περίθαλψης για να καλύψει τις ανάγκες του πλη-
θυσμού της Αιγύπτου και αφ’ ετέρου διεθνές δίκτυο υ-
πηρεσιών υγείας με επίκεντρο την Αίγυπτο –λόγω του 
χαμηλότερου κόστους παραγωγής και υπηρεσιών- που 
θα εξυπηρετεί τον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης, της Μ. 
Ανατολής και της Αφρικής.  

Κατά την άποψη της κας El-Saeed, Υπουργού Προγραμ-
ματισμού η οποία είναι και επικεφαλής του κρατικού 
αναπτυξιακού ταμείου της  Αιγύπτου (SWF), αλλά και 
του διευθύνοντος συμβούλου του SWF, κ. Soliman, «το 
νέο υπό δημιουργία ταμείο θα δράσει ως καταλύτης για 
την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στον κλάδο 
υγείας στη χώρα, ενώ επίσης θα βοηθήσει στον εντοπι-
σμό και αξιοποίηση ευκαιριών πραγματοποίησης, από 
κοινού με άλλες χώρες, επενδύσεων σε μεγάλου μεγέ-
θους projects του εν λόγω κλάδου». 
 
Κυβερνητική έγκριση πρότασης του GAFI για συμπε-
ρίληψη εταιρειών σε ελεύθερες ζώνες 
Στα μέσα Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφε-
ρε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της 
Γενικής Αρχής Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών 
(GAFI) για την τροποποίηση του άρθρου 34 του επενδυ-
τικού νόμου 72/2017, ώστε να μπορούν να χορηγηθούν 
άδειες σε εταιρείες του κλάδου φυσικού αερίου, παρα-
γωγής λιπασμάτων και πετροχημικών, προκειμένου να 
λειτουργούν εντός ελευθέρων ζωνών. 
 
Ένταση γύρω από το ζήτημα του μεγάλου αιθιοπικού 
φράγματος (GERD) 
Προς τα μέσα Μαΐου κλιμακώθηκε η ένταση μεταξύ Αι-
γύπτου και Αιθιοπίας όσον αφορά την πλήρωση και θέ-
ση σε λειτουργία του μεγάλου αιθιοπικού υδροηλεκτρι-
κού φράγματος (GERD), καθώς η αιθιοπική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να γεμίζει το φράγμα από 
τον προσεχή Ιούλιο. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Α-
πρίλιο, τόσο η Αίγυπτος όσο και το Σουδάν είχαν απορ-
ρίψει αιθιοπική πρόταση για μερική συμφωνία, η οποία 
θα επέτρεπε να ξεκινήσει η πρώτη φάση της πλήρωσης 
του φράγματος. Την 1η Μαΐου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 
είχε απευθύνει επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
ΗΕ, αναλύοντας τα αποτελέσματα των διαφόρων σταδί-
ων των τριμερών συνομιλιών, με την υποστήριξη των 
ΗΠΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, για το φράγμα –οι 
οποίες κατέληξαν σε αδιέξοδο στις αρχές του τρέχοντος 
έτους- και επικεντρώνοντας στο γεγονός ότι η Αίγυπτος 
έχει ενεργήσει με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Στην εν 
λόγω επιστολή της αιγυπτιακής κυβέρνησης, η αιθιοπική 
πλευρά δεσμεύθηκε να απαντήσει διεξοδικά, επικεντρώ-
νοντας την επιχειρηματολογία της στο ότι η πλήρωση 
και θέση σε λειτουργία του φράγματος δεν πρόκειται να 
βλάψει τις κατάντη χώρες. Σημειώνεται τέλος ότι, όπως 
ανέφερε ο Τύπος, η σουδανική κυβέρνηση απέρριψε στις 
αρχές Μαΐου πρόταση της Αιθιοπίας για τη σύναψη δι-
μερούς συμφωνίας προκειμένου να ξεκινήσει η πλήρωση 
του φράγματος, χωρίς τη συμμετοχή της Αιγύπτου, εμ-
μένοντας στη θέση της ότι προτού αρχίσει η λειτουργία 
του αιθιοπικού φράγματος χρειάζεται να επέλθει τριμε-
ρής συμφωνία.   
 
Εκτιμήσεις της EBRD για την αιγυπτιακή οικονομία 
Σε πρόσφατα δημοσιευθείσες εκτιμήσεις της, η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) 
ανέφερε ότι αναμένει πως η αιγυπτιακή οικονομία θα 
μεγεθυνθεί με ρυθμό 3%  το προσεχές οικονομικό έτος, 
ενώ για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2020) η Τράπεζα 
αναμένει ρυθμό μεγέθυνσης στο 0,5%, εξαιτίας των επι- 
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πτώσεων της πανδημίας κορωνοϊού. Η EBRD αναφέρει 
ότι η σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της 
Αιγύπτου οφείλεται κυρίως στην πτώση των εσόδων από 
τον τουρισμό, αλλά και στην εκτιμώμενη επιβράδυνση 
των άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των 
συνθηκών που επικρατούν διεθνώς, ενώ αναμένει ότι η 
ανάπτυξη του προσεχούς οικονομικού έτους θα επικε-
ντρωθεί στο δεύτερο ήμισυ αυτού (Ιαν.-Ιούν. 2021), υ-
ποβοηθούμενη κυρίως από τις ιδιωτικές επενδύσεις, που 
υποστηρίζονται με τη σειρά τους από την πολιτική χαμη-
λών επιτοκίων που φαίνεται να έχει υιοθετήσει η Κεντρι-
κή Τράπεζα Αιγύπτου (CBE). Κατά την EBRD, ο πλη-
θωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί υπό έλεγχο, ενώ και 
ο δείκτης ενεργείας εκτιμάται πως θα επανέλθει σε πτω-
τική τροχιά περί τα μέσα του 2021. Σημαντικό παράγο-
ντα για την επιστροφή σε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, 
η EBRD θεωρεί εξάλλου την επαναπροσέλκυση τουρι-
στικών ροών από την Ευρώπη, καθώς και τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση των μεγάλων, εθνικής σημασίας ανα-
πτυξιακών έργων που υλοποιούνται στη χώρα, λ.χ. της 
νέας διοικητικής πρωτεύουσας και των υπολοίπων νέων 
πόλεων, κατασκευής βιομηχανικών υποδομών στην Οι-
κονομική Ζώνη Σουέζ κ.α.  
 
Κονδύλια $50 εκατ. επείγουσας βοήθειας από την Πα-
γκόσμια Τράπεζα 
Στο τέλος Μαΐου, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε την 
εκταμίευση κονδυλίων ύψους $50 εκατ. για την παροχή 
επείγουσας οικονομικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η χώρα στους τομείς εντο-
πισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας. Η 
εν λόγω βοήθεια προς την Αίγυπτο αποτελεί μέρος χρη-
ματοδοτικού πακέτου συνολικού ύψους $6 δισ., που δια-
τίθεται από την International Bank for Reconstruction & 
Development (IBRD) και την International Development 
Association (IDA) με σκοπό τη στήριξη χωρών ώστε να 
αντεπεξέλθουν τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομι-
κό επίπεδο στις επιπτώσεις της πανδημίας. Κατά τον οι-
κονομικό Τύπο, η επιχορήγηση της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας πρόκειται να διοχετευθεί στην ανάπτυξη και διανομή 
ιατρικών εφοδίων, στην εκπαίδευση & κατάρτιση επαγ-
γελματιών του κλάδου υγείας, στην ανάπτυξη συστημά-
των και εγκαταστάσεων καραντίνας, θεραπείας και απο-
μόνωσης, στην ανάπτυξη ειδικών υγειονομικών μονάδων 
αντιμετώπισης κρουσμάτων, καθώς και στην παροχή 
πρόσθετης τεχνολογικής και ιατρικής υποστήριξης για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιπλέον, μέρος των 
κονδυλίων θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση μικρών 
εκστρατειών προβολής για τη βελτίωση της συνειδητο-
ποίησης από τον αιγυπτιακό πληθυσμό (“public aware-
ness”) της σημασίας τήρησης των κανόνων υγιεινής και 
κοινωνικής αποστασιοποίησης.  
Η Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας κα Al Mashat, σε 
σχετικές δηλώσεις ανέφερε ότι η έγκριση των ως άνω 
κονδυλίων από την Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί 
έμπρακτη στήριξη στις προσπάθειες της αιγυπτιακής κυ-
βέρνησης για καταπολέμηση της επιδημίας κορωνοϊού 
και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας. 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της αρμόδιας για την 
Αίγυπτο διευθύντριας της Παγκόσμιας Τράπεζας κας 
Wes, «η Τράπεζα κινητοποιείται άμεσα για να συνδράμει  

την Αίγυπτο να ενισχύσει το σύστημά της αντιμετώπισης 
της επιδημίας κορωνοϊού, με προτεραιότητα την ταχεία 
προστασία των φτωχότερων και περισσότερο ευάλωτων 
από οικονομικής και υγειονομικής απόψεως αιγυπτιακών 
νοικοκυριών». Θυμίζουμε ότι στη διάρκεια του Απριλί-
ου, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε την παροχή δανείου 
ύψους $400 εκατ. προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση, με 
σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξη του νέου ενιαίου συ-
στήματος υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα, με 
έμφαση στη στήριξη των αδύναμων οικονομικά πληθυ-
σμιακών ομάδων, την ολοκλήρωση έργων υποδομών στις 
περιφέρειες όπου εφαρμόζεται το νέο σύστημα, καθώς 
και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του 
συστήματος. 
 
Συνεχίζονται οι διεργασίες και οι αντιπαραθέσεις για 
το μεγάλο αιθιοπικό φράγμα 
Στο τέλος Μαΐου, ο αιγυπτιακός Τύπος αναφέρθηκε σε 
μακροσκελή απαντητική επιστολή που κατέθεσε η αιθιο-
πική κυβέρνηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, για 
το ζήτημα της πλήρωσης και λειτουργίας του μεγάλου 
υπό κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος, επισημαίνο-
ντας ότι «η Αιθιοπία δεν έχει νομική υποχρέωση να επι-
ζητήσει την έγκριση της Αιγύπτου για να ξεκινήσει τη 
διαδικασία πλήρωσης του φράγματος, ενώ η αιθιοπική 
κυβέρνηση έχει ήδη προσφέρει συμφωνία στην αιγυπτια-
κή πλευρά». Όπως ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα, η 
κυβέρνηση της Αιθιοπίας είχε υποβάλει στις 10/4 σχέδιο 
προσωρινής συμφωνίας στις κυβερνήσεις της Αιγύπτου 
και του Σουδάν, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η πρώτη 
φάση πλήρωσης του φράγματος, το οποίο απορρίφθηκε 
ωστόσο από αμφότερες τις εν λόγω κυβερνήσεις, με την 
αιτιολογία ότι το εν λόγω σχέδιο δεν περιελάμβανε λύ-
σεις σε ουσιώδη εκκρεμή ζητήματα διαφορών μεταξύ 
των τριών πλευρών, που αφορούν το χρονοδιάγραμμα 
πλήρωσης και τη λειτουργία του φράγματος σε μακρο-
πρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Λίγο μετά τα μέσα Μαΐου, ο 
Σουδανός Π/Θ κ. Hamdok, ανακοίνωσε ότι είχε εκκινή-
σει διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να πείσει την 
αιθιοπική κυβέρνηση να επιστρέψει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων, κατόπιν συνάντησης μέσω τηλεδιάσκε-
ψης που είχε με τον Π/Θ της Αιγύπτου, κ. Madbouly. 
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του Μαΐου, ο Γενικός 
Γραμματέας των ΗΕ κ. Guterres κάλεσε την Αίγυπτο, 
την Αιθιοπία και το Σουδάν «να επιλύσουν ειρηνικά τις 
διαφωνίες τους επί του μεγάλου αιθιοπικού φράγματος, 
επιτυγχάνοντας μία επωφελή συμφωνία και για τις τρεις 
χώρες, επί τη βάσει της σχετικής δήλωσης αρχών του 
έτους 2015». Στο τέλος Μαΐου, ο αιγυπτιακός Τύπος ανέ-
φερε ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας συμφώνησε για επα-
νέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων, κατόπιν συ-
νάντησης που είχε ο Αιθίοπας Π/Θ κ. Ahmed με το Σου-
δανό ομόλογό του κ. Hamdok.   
 
Αυστηροποίηση των περιορισμών κυκλοφορίας στην 
Αίγυπτο κατά την περίοδο του Eid 
Κατά την εβδομάδα των αργιών της μεγάλης μουσουλμα-
νικής γιορτής του τέλους του Ραμαζανιού, Eid Al-Fitr, 
που διάρκεσε από τις 24/5 έως τις 29/5, η αιγυπτιακή 
κυβέρνηση επέβαλε πρόσθετους περιορισμούς στην κυ-
κλοφορία, με απαγόρευση των κάθε είδους δημοσίων 
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μεταφορών, συγκεκριμένα από τις 5 μμ έως τις 6 πμ κα-
θημερινά, με σκοπό τον περιορισμό των συναθροίσεων 
και, συναφώς, της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού 
στη χώρα. Από τους εν λόγω περιορισμούς κυκλοφορίας 
εξαιρέθηκαν οι μετακινήσεις των βιομηχανικών εργατών, 
καθώς και οι κατ’ οίκον παραδόσεις έτοιμων φαγητών, 
ενώ κλειστά παρέμειναν τα κάθε είδους καταστήματα, 
εστιατόρια, οι δημόσιοι χώροι αναψυχής και τα πάρκα, 
τα εμπορικά κέντρα και οι παραλίες (πλην των ιδιωτι-
κών). Εν λειτουργία κατά την ανωτέρω περίοδο παρέμει-
ναν, κατά τις ώρες που επιτρεπόταν η κυκλοφορία, τα 
σούπερ μάρκετ, τα παντοπωλεία και τα φαρμακεία. 
Επιπλέον, η κυβέρνηση επέβαλε μέτρο υποχρεωτικής 
εφαρμογής μάσκας προσώπου από τους πολίτες σε οιο-
δήποτε κλειστό δημόσιο χώρο, από τις 30 Μαΐου, συμπε-
ριλαμβανομένων δημοσίων υπηρεσιών, γραφείων ιδιωτι-
κών εταιρειών, εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, 
καθώς και όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σύμφω-
να με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, μετά το τέλος των αρ-
γιών του Eid Al-Fitr, ήτοι από τις 30/5 και για περίοδο 
δύο εβδομάδων, οι περιορισμοί επανέρχονται στην προ 
Ραμαζανιού κατάσταση, με πλήρη απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας από τις 8 μμ έως τις 5 πμ σε καθημερινή βάση, ενώ 
αποκαθίστανται μερικώς τα ωράρια λειτουργίας των τρα-
πεζών και του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου. Το σχετικό 
πρωθυπουργικό διάταγμα αναφέρει επίσης ότι παρατείνε-
ται, μέχρι νεοτέρας, η αναστολή της διεθνούς αεροπορι-
κής κίνησης από και προς τα αιγυπτιακά αεροδρόμια, 
ενώ θυμίζουμε ότι οι εμπορευματικές πτήσεις (air cargo) 
συνεχίζουν να διεξάγονται κανονικά κατά το διάστημα 
των τελευταίων 21/2 μηνών. 
 
Το κρατικό αναπτυξιακό ταμείο της Αιγύπτου δίνει 
προτεραιότητα στον κλάδο υγείας 
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του πρόσφατα 
συσταθέντος κρατικού αναπτυξιακού ταμείου (SWF) κ. 
Soliman, στο πλαίσιο συνάντησής του με τον Π/Θ της 
Αιγύπτου κ. Madbouly και την Υπουργό Προγραμματι-
σμού κα El-Saeed, το Ταμείο έχει θέσει τους κλάδους 
υγείας και συστημάτων logistics για τη φαρμακοβιομη-
χανία στην κορυφή των προτεραιοτήτων του όσον αφορά 
τη δημιουργία τομεακών υποταμείων. Όπως δήλωσε ο κ. 
Soliman, το SWF δίνει επίσης προτεραιότητα στους κλά-
δους ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορών, γεωργίας και 
υποδομών, όσον αφορά τη δημιουργία υποταμείων. Κατά 
τον κ. Soliman, το Ταμείο έχει το τελευταίο διάστημα 
αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές του, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες, όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί εξαιτίας της επιδημίας κορωνοϊού. Θυμί-
ζουμε ότι το Νοέμβριο 2019, το SWF προσανατολιζόταν 
στη σύσταση μικρότερων τομεακών θεματικών υποτα-
μείων για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών projects 
στους κλάδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχα-
νίας, logistics, τροφίμων, υγείας και μεταφορών. Ο τότε 
προγραμματισμός σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα προέβλε-
πε τη δημιουργία τριών θεματικών υποταμείων σε πρώτη 
φάση, ειδικευμένων στην ενέργεια, τον τουρισμό και τις 
αρχαιότητες, καθώς και τη βιομηχανία, αντίστοιχα, ενώ 
προγραμματιζόταν η σύσταση –σε αμέσως επόμενη φάση
- και τέταρτου υποταμείου, ειδικευμένου στην αγροτική 
ανάπτυξη και την αγροβιομηχανία. 

Το κοινοβούλιο δίνει προκαταρκτική έγκριση σε μει-
ώσεις τελών στο Χρηματιστήριο 
Στο τέλος Μαΐου, η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινο-
βουλίου ενέκρινε σε προκαταρκτική βάση τις προταθεί-
σες από την κυβέρνηση τροποποιήσεις των τελών χαρτο-
σήμου για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και 
του φόρου που παρακρατείται στα διανεμόμενα μερίσμα-
τα εγχώριων εταιρειών. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Μαΐου, 
η κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού είχε εγκρί-
νει τις εξαγγελθείσες από τα μέσα Μαρτίου μειώσεις του 
συντελεστή του τέλους χαρτοσήμου σε 0,075% από 
0,15% για τους ντόπιους επενδυτές, και σε 0,125% από 
0,15% για τους ξένους επενδυτές, καθώς και του παρα-
κρατούμενου φόρου (withholding tax) για τη λήψη μερι-
σμάτων από εγχώριες εισηγμένες εταιρείες σε συντελε-
στή 5%, έναντι συντελεστή 10% που ισχύει μέχρι τώρα.  
Επιπλέον, η ολομέλεια του κοινοβουλίου έδωσε την προ-
καταρκτική συγκατάθεσή της στην παροχή απαλλαγής 
των επιχειρήσεων στις οποίες το κράτος κατέχει μερίδιο 
τουλάχιστον 51% από το φόρο επί των κεφαλαιακών 
κερδών. Θυμίζουμε ότι στα μέσα Μαρτίου, στο πλαίσιο 
του πακέτου μέτρων ανακούφισης της οικονομίας που 
είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, είχε ανακοινωθεί η περαιτέ-
ρω αναστολή εφαρμογής συστήματος φορολόγησης των 
κεφαλαιακών κερδών από μεταβιβάσεις τίτλων κατά δύο 
ακόμη έτη, έως τις αρχές του 2022, καθώς επίσης η μόνι-
μη απαλλαγή των ξένων επενδυτών από την εν λόγω φο-
ρολόγηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των τροποποιή-
σεων της σχετικής νομοθεσίας (φορολογικός κώδικας), οι 
εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας δεν θα επιβαρύνονται 
επίσης με φόρο επί των κεφαλαιακών τους κερδών από 
πωλήσεις γης σε τράπεζες στο πλαίσιο διακανονισμών 
των χρεών τους προς αυτές.  
Τέλος, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε την –επίσης 
τον περασμένο Μάρτιο εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση
- αναστολή της φορολογίας επί της αγροτικής γης για 
διάστημα δύο ετών. Σύμφωνα με σχετικά οικονομικά 
δημοσιεύματα, δια της εν λόγω έγκρισης του κοινοβουλί-
ου παρατείνεται έως το έτος 2022 η -ήδη υπάρχουσα από 
το έτος 2017- αναστολή της φορολόγησης της αγροτικής 
γης με συντελεστή 14%, με στόχο την παροχή στήριξης 
στους αγρότες ώστε να αντιμετωπίσουν την οικονομική 
κρίση εξαιτίας της πανδημίας. 
 
Εκτιμήσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης όσον αφορά 
την οικονομική ανάκαμψη 
Σε πρόσφατες δηλώσεις της στο πλαίσιο webinar που 
διοργάνωσε το Αμερικανικό Επιμελητήριο Αιγύπτου 
(AmCham), η Υπουργός Προγραμματισμού & Οικονο-
μικής Ανάπτυξης κα El-Saeed ανέφερε ότι η ανάκαμψη 
της αιγυπτιακής οικονομίας στην εποχή που θα ακολου-
θήσει την εξάλειψη της πανδημίας αναμένεται να είναι 
περισσότερο «ομαλή» και σταδιακή, έχοντας το σχήμα 
καμπύλης “U”, αντί προηγούμενων κυβερνητικών εκτι-
μήσεων που διέβλεπαν απότομη και ταχεία ανάκαμψη 
(σχήματος “V” ή και “W”). Η Υπουργός ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση έχει καταρτίσει πολλαπλά εναλλακτικά σε-
νάρια όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές της χώ-
ρας έως το τέλος του 2020. Κατά την κα El-Saeed, ο 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα παραμείνει χαμηλός 
στην υπόλοιπη διάρκεια του 2020, με τον ετήσιο ρυθμό 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  8  



 

 

 
Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 2 0  

 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ να εκτιμάται στο 3,5% και εξαιρε-
τικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης στη διάρκεια του δευτέ-
ρου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Η Υπουργός Προ-
γραμματισμού εκτίμησε εξάλλου ότι το ποσοστό ανεργί-
ας θα ανέλθει σε περίπου 10% προς το τέλος του 2020, 
εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότη-
τας λόγω των μέτρων προς περιορισμό εξάπλωσης της 
επιδημίας, η οποία επιφέρει απώλειες θέσεων εργασίας. 
Η κα El-Saeed δήλωσε επίσης ότι η οποιαδήποτε πρόσθε-
τη χρηματοδοτική στήριξη που θα λάβει η Αίγυπτος από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με τη μορφή 
“stand-by arrangement” πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προς 
όφελος του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, καθώς και 
για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επι-
χειρήσεων. 
 
Η κυβέρνηση αναγγέλλει περικοπές στις απολαβές 
των μισθωτών λόγω κορωνοϊού 
Στο τέλος Μαΐου, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, ο 
Αιγύπτιος Π/Θ κ. Madbouly ενέκρινε νομοσχέδιο το ο-
ποίο επιβάλλει περικοπή της τάξεως του 1% στο καθαρό 
μηνιαίο εισόδημα όλων των κρατικών, αλλά και των ιδι-
ωτικών υπαλλήλων, καθώς και του 0,5% στις καθαρές 
απολαβές των συνταξιούχων, από το ξεκίνημα του προ-
σεχούς οικονομικού έτους, τον Ιούλιο 2020 και για ένα 
χρόνο. Σύμφωνα με σχετικό κυβερνητικό ανακοινωθέν, η 
επιβολή της ως άνω κράτησης στα εισοδήματα των μι-
σθωτών και των συνταξιούχων αναμένεται να βοηθήσει 
το κράτος να χρηματοδοτήσει μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών της πανδημίας κορωνοϊού στην οικο-
νομία και ιδιαίτερα για τη στήριξη των κλάδων που ε-
πλήγησαν από την πανδημία, αλλά και των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. Μοναδική εξαίρεση από την επιβολή 
της ως άνω «έκτακτης εισφοράς», με βάση το εγκριθέν 
νομοσχέδιο, θα αποτελέσουν οι χαμηλόμισθοι, ήτοι εκεί-
νοι των οποίων οι μηνιαίες απολαβές δεν υπερβαίνουν 
τον κατώτατο μισθό (EGP2.000). Σημειώνεται ότι το εν 
λόγω νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί από την ολομέ-
λεια του κοινοβουλίου, η οποία αναμένεται να συγκληθεί 
κάποια στιγμή μετά τις 7/6. 
 
Το Υπ. Οικονομικών μπορεί να ελαττώσει λίγο τον 
εγχώριο δανεισμό 
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν στο τέλος Μαΐου, το 
αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομικών σκέπτεται να ελατ-
τώσει ελαφρώς το επίπεδο του εγχώριου κρατικού δανει-
σμού, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να μειώσει και το κόστος 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Κατά τα ανακοινω-
θέν, το Υπουργείο ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των 
προσφορών που αποδέχεται κατά τη διάθεση κρατικών 
ομολόγων σε λίρες, έως το τέλος του τρέχοντος οικονο-
μικού έτους (2019/20), δεδομένου ότι στα κρατικά ταμεί-
α έχουν πολύ πρόσφατα εισρεύσει κεφάλαια από το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ύψους $2,77 δισ., μέ-
σω της λήψης επείγουσας χρηματοδοτικής αρωγής 
(“rapid financing instrument” - RFI). Σύμφωνα με 
έγκυρους εγχώριους οικονομικούς αναλυτές, η ως άνω 
σκέψη της κυβέρνησης είναι απολύτως λογική, καθώς τα 
χρηματοδοτικά κεφάλαια του ΔΝΤ προσφέρονται σε σα-
φώς χαμηλότερο επιτόκιο από ότι τα κεφάλαια που  

αντλούνται από την ελεύθερη αγορά. Σημειώνεται ότι 
λίγο πριν τα μέσα Μαΐου έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύ-
σεις του Ταμείου με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά 
με χωριστό αιγυπτιακό αίτημα για παροχή χρηματοδοτι-
κής διευκόλυνσης μέσω “stand-by arrangement”, πιθανό-
τατα της τάξεως των $5,5 με $6 δισ., ενώ ταυτόχρονα, 
σύμφωνα με το διεθνή οικονομικό Τύπο, η αιγυπτιακή 
κυβέρνηση ευρίσκεται σε συνομιλίες και με άλλους δι-
εθνείς πιστωτές, τόσο χρηματοδοτικούς οργανισμούς όσο 
και χώρες, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων 
της τάξεως των $4 δισ.  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Οι αιγυπτιακές εμπορικές τράπεζες διέθεσαν δολλαρι-
ακά τους αποθέματα το Μάρτιο 
Όπως ανέφεραν δημοσιεύματα του διεθνούς οικονομικού 
Τύπου, στη διάρκεια του Μαρτίου τρέχοντος έτους οι 
εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν στην Αίγυπτο φαί-
νεται ότι διέθεσαν δολλάρια από τα συναλλαγματικά 
τους αποθέματα προς τους πελάτες τους, βοηθώντας έτσι 
τη διατήρηση της σταθερότητας της ισοτιμίας της λίρας. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, 
τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία των αιγυπτιακών 
τραπεζών το Μάρτιο κατέγραψαν πτώση της τάξεως των 
45% έναντι του Φεβρουαρίου, κατεβαίνοντας σε 
EGP196,7 δισ. έναντι EGP358,78 δισ. το Φεβρουάριο, 
καθώς η διεθνής πανδημία κορωνοϊού προκάλεσε κύμα 
φυγής κεφαλαίων από την Αίγυπτο και τις υπόλοιπες α-
ναδυόμενες οικονομίες. Κατά τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας, οι καθαρές υποχρεώσεις των αιγυπτιακών ε-
μπορικών τραπεζών το Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 
EGP15,6 δισ. έναντι του Φεβρουαρίου, ανερχόμενες σε 
EGP251,4 δισ. Κατά τον οικονομικό Τύπο, το μήνα 
Μάρτιο οι εκροές κεφαλαίων από την Αίγυπτο ανήλθαν 
σε $13,5 δισ., καθώς η αξία των χρεογράφων του αιγυ-
πτιακού δημοσίου εις χείρας ξένων επενδυτών μειώθηκε 
κατά το ήμισυ περίπου. Πάντως, έγκυροι εγχώριοι και 
διεθνείς οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι «τα χειρότε-
ρα έχουν ήδη περάσει όσον αφορά την τάση φυγής κεφα-
λαίων», ενώ η πρόσφατη άντληση χρηματοδότησης από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) – όπως και η α-
ναμενόμενη, ενδεχομένως από τα μέσα του καλοκαιριού 
νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση από το ΔΝΤ- εκτιμάται 
ότι θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο εμπιστοσύνης 
των ξένων επενδυτών προς την αιγυπτιακή οικονομία. 
 
Μικρή περαιτέρω αύξηση των εγχώριων τραπεζικών 
καταθέσεων το Φεβρουάριο 2020 
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), οι συνολικές εγχώριες τρα-
πεζικές καταθέσεις στο τέλος Φεβρουαρίου 2020 εμφα-
νίστηκαν ελαφρά αυξημένες κατά 1,4% έναντι του Ια-
νουαρίου, ανερχόμενες σε EGP4,306 έναντι EGP4,246 
τρισ. τον Ιανουάριο και EGP4,236 τρισ. το Δεκέμβριο 
2019. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι καταθέσεις 
του κράτους ανέρχονταν στο τέλος Φεβρουαρίου 2020 
σε EGP620,63 δισ. (αυξημένες κατά 3% έναντι του Ια-
νουαρίου), ενώ εκείνες του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν 
κατά 1,1% έναντι του Ιανουαρίου σε EGP3,685 τρισ.  
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Τέλος, το ύψος των χορηγήσεων δανείων από τις τράπε-
ζες προς τους πελάτες τους το Φεβρουάριο 2020 εμφανί-
στηκε αυξημένο σε EGP1,892 τρισ., έναντι EGP1,866 
τρισ. τον Ιανουάριο, με τα δάνεια προς τον ιδιωτικό το-
μέα να αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,6% του συνολικού 
ύψους των χορηγήσεων, με αξία EGP1,373 τρισ. 
 
Ειδήσεις από το Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
Στο πρώτο ήμισυ του Μαΐου, το Χρηματιστήριο Αιγύ-
πτου ακολούθησε συνολικά ανοδική πορεία, σε συνέχεια 
της «καθίζησης» την οποία είχε υποστεί στη διάρκεια του 
Μαρτίου λόγω  μαζικών πωλήσεων τίτλων, καθώς και 
των εναλλαγών ανοδικών και καθοδικών τάσεων που 
επικράτησαν στη διάρκεια του Απριλίου. Το Μάιο, ο δεί-
κτης EGX30, από το επίπεδο των 10.554 μονάδων στις 
30/4, κινήθηκε αρχικά καθοδικά φθάνοντας τις 10.082 
μονάδες στις 4/5, για να ανέβει και πάλι –με κάποιες δια-
κυμάνσεις- στη συνέχεια, κλείνοντας στις 12/5 στις 
10.588 μονάδες, που ήταν το υψηλότερο σημείο του εδώ 
και περίπου 11/2 μήνα, για να ακολουθήσει ελαφρά πτωτι-
κή πορεία στη συνέχεια και να κλείσει στις 10.287 μονά-
δες στις 14/5, σε επίπεδα μειωμένα κατά 26,3% έναντι 
των αρχών του έτους.  
Στις 10/5, το Χρηματιστήριο Αιγύπτου έθεσε εξάλλου σε 
επίσημη λειτουργία καινούριο δείκτη, με τίτλο “EGX100 
Equal Weight Index” (EWI), ο οποίος δίνει σε όλες τις 
συμμετέχουσες εταιρείες ίσο βάρος της τάξεως του 1% 
της συνολικής αξίας του δείκτη, όπως αυτή διαμορφώνε-
ται κατά την πρώτη ημέρα μετά την αναθεώρηση αυτού, 
η οποία θα λαμβάνει χώρα σε τριμηνιαία βάση. Σημειώ-
νεται ότι στον ανωτέρω νέο δείκτη μετέχουν οι 100 κο-
ρυφαίες εταιρείες του Χρηματιστηρίου από πλευράς ρευ-
στότητας και τζίρου, συμπεριλαμβανομένων των εται-
ρειών που μετέχουν στη διαμόρφωση του κεντρικού δεί-
κτη EGX30, καθώς και του δείκτη EGX70 EWI. Ο νέος 
δείκτης EGX100 EWI αντικαθιστά τον υφιστάμενο δεί-
κτη EGX100 και αναμένεται να επιτρέψει τη δημιουργία 
νέων χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως τα ενδεικτικά 
κεφάλαια (“index funds”), καθώς και να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη και συμμετοχή επενδυτικών ταμείων στο Χρη-
ματιστήριο.  
Τέλος, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η αιγυπτιακή 
Χρηματοοικονομική Ρυθμιστική Αρχή (Financial Regu-
latory Authority – FRA) αποφάσισε πρόσφατα τη μείωση 
των τελών που επιβάλλονται σε αγοραπωλησίες τίτλων 
που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου κατά 
50%, στο επίπεδο του 0,005% με μέγιστο όριο EGP250 
ανά συναλλαγή, με στόχο την ενθάρρυνση των συναλλα-
γών και την αύξηση του όγκου των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών. Τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα ανέ-
φεραν επίσης ότι τα χρηματιστηριακά τέλη για συναλλα-
γές σε ομόλογα, τίτλους λοιπούς χρέους και ισλαμικά 
ομόλογα “sukuk” θα μειωθούν αντίστοιχα, σε 0,0025%, 
του ύψους εκάστης συναλλαγής. Επίσης, κατά τον οικο-
νομικό Τύπο, η FRA περιέκοψε το επίπεδο των προμη-
θειών του Χρηματιστηρίου σε 0,01% της αξίας συναλλα-
γής, καθώς και τα τέλη «εκκαθάρισης και διακανονι-
σμού» σε επίσης 0,01% της αξίας εκάστης συναλλαγής.    

Διάθεση εντόκων γραμματίων σε δολλάριο από την 
Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 
Στις 4/5 η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) διέθεσε με 
επιτυχία για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών 
έντοκα γραμμάτια του δημοσίου σε δολλάριο, δωδεκάμη-
νης διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας $800 εκατ. 
Η CBE δέχθηκε 31 προσφορές συνολικού ύψους $1,095 
δισ. (η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά 1,37 φο-
ρές), εκ των οποίων έγιναν τελικώς δεκτές 25 προσφορές 
συνολικής αξίας $975,4 εκατ. Το μέσο σταθμισμένο επι-
τόκιο που επετεύχθη κατά την έκδοση των εντόκων 
γραμματίων σε δολλάριο της 4ης Μαΐου ανήλθε σε 
3,495%, έναντι μέσου επιτοκίου 3,491%, κατά την αντί-
στοιχη προηγούμενη έκδοση του Φεβρουαρίου. 
 
Χρηματοδοτήσεις της EBRD και της ΕΤΕπ προς 
τρεις αιγυπτιακές τράπεζες 
Στις αρχές Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανα-
φέρθηκε σε χρηματοδοτήσεις ύψους $100 εκατ. που χο-
ρήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανά-
πτυξης (EBRD) προς εκάστη εκ των δύο μεγάλων ιδιωτι-
κών τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Αίγυ-
πτο, NBK Egypt (National Bank of Kuwait) και QNB Al 
Ahli (Qatar National Bank), στο πλαίσιο της υποβοήθη-
σης του τραπεζικού τομέα για να αντεπεξέλθει στις προ-
κλήσεις της διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού. Σύμφωνα με 
το σχετικό ανακοινωθέν της EBRD, «οι δανειακές χρη-
ματοδοτήσεις προς τις δύο εν λόγω τράπεζες θα χρησιμο-
ποιηθούν για την παροχή από αυτές δανείων προς εγχώ-
ριες μικρές και μεσαίου μεγέθους ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε 
ρευστότητα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης οικονο-
μικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία». Η EBRD 
ανακοίνωσε επίσης ότι έχει δεσμεύσει συνολικά κεφά-
λαια ύψους $850 εκατ. για παροχή δανειακής χρηματο-
δότησης προς αιγυπτιακές τράπεζες, προκειμένου αυτές 
να χορηγήσουν δάνεια προς εκείνους τους πελάτες τους 
που έχουν πληγεί από την κρίση. Τα σχετικά οικονομικά 
δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι η EBRD, στο πλαίσιο 
ειδικού προγράμματός της για τη διευκόλυνση του εμπο-
ρίου (“trade facilitation”) αύξησε το χρηματοδοτικό της 
όριο για την QNB Al Ahli κατά $100 εκατ., ανεβάζοντάς 
το σε $250 εκατ. συνολικά, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
από την τράπεζα διεθνών εμπορικών συναλλαγών πελα-
τών της.   
Περαιτέρω, ο οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι η τρίτη 
μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Αιγύπτου, Banque du 
Caire, υπέγραψε συμφωνία στις αρχές Μαΐου με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παροχή 
από τη δεύτερη δανειακού χρηματοδοτικού πακέτου 
$100 εκατ., με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 
 
Η κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού εγκρί-
νει τις μειώσεις τέλους χαρτοσήμου & παρακρατούμε-
νου φόρου επί μερισμάτων 
Στις αρχές Μαΐου, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
προϋπολογισμού ενέκρινε τις εξαγγελθείσες από τα μέ-
σα Μαρτίου μειώσεις της φορολόγησης των συναλλα-
γών στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου, μειώνοντας το συ-
ντελεστή του τέλους χαρτοσήμου σε 0,075% (αντί 
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0,05% που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση) από 0,15% για 
τους ντόπιους επενδυτές, και σε 0,125% από 0,15% για 
τους ξένους επενδυτές. Επίσης, η επιτροπή προϋπολογι-
σμού ενέκρινε τη μείωση του παρακρατούμενου φόρο 
(withholding tax) για τη λήψη μερισμάτων από εγχώριες 
εισηγμένες εταιρείες σε συντελεστή 5%, έναντι συντελε-
στή 10% που ισχύει μέχρι τώρα. Σημειώνεται ότι η επι-
τροπή προϋπολογισμού δεν ενέκρινε τελικά την εξαγγελ-
θείσα από την κυβέρνηση απαλλαγή των 
«άμεσων» (“spot”) συναλλαγών στο Χρηματιστήριο από 
το τέλος χαρτοσήμου, τόσο για τους εγχώριους όσο και 
για τους ξένους επενδυτές, «προκειμένου να περιορι-
στούν φαινόμενα κερδοσκοπίας», όπως δήλωσε ο αντι-
πρόεδρος της επιτροπής. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση 
έχει αποφασίσει επίσης την περαιτέρω παράταση της α-
ναστολής εφαρμογής συστήματος φορολόγησης των κε-
φαλαιακών κερδών από μεταβιβάσεις τίτλων κατά δύο 
ακόμη έτη, έως τις αρχές του 2022, καθώς και τη μόνιμη 
απαλλαγή των ξένων επενδυτών από την εν λόγω φορο-
λόγηση. Η ως άνω απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί επίσης 
από το κοινοβούλιο, προκειμένου να ισχύσει. 
 
Διατήρηση σταθερών επιτοκίων από την Κεντρική 
Τράπεζα Αιγύπτου 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής 
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), σε συνεδρίασή της στις 14 
Μαΐου αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά 
επιτόκια αναφοράς, όπως είχε κάνει και στις αρχές Απρι-
λίου και αφού προηγουμένως, στις 16 Μαρτίου, τα είχε 
μειώσει κατά 300 μονάδες βάσης σε μία προσπάθεια στή-
ριξης της αιγυπτιακής οικονομίας και προστασίας της 
από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας κορωνοϊ-
ού. Έτσι, το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας διατηρή-
θηκε σε 9,25%, το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας σε 
10,25%, ενώ το βασικό και το προεξοφλητικό επιτόκιο 
σε 9,75%, αντίστοιχα. Η εκ νέου διατήρηση αμετάβλη-
των των βασικών επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα 
ήταν αναμενόμενη από την πλειονότητα των οικονομι-
κών αναλυτών. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2019, η 
Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου είχε μειώσει τέσσερις φορές 
τα επιτόκια, κατά 450 μονάδες βάσης συνολικά. 
 
Εγκαταλείπεται η προσπάθεια εξαγοράς της Bank Au-
di Egypt από τη First Abu Dhabi Bank 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου, μέ-
σων Μαΐου, η First Abu Dhabi Bank έχει αναστείλει την 
υλοποίηση του σχεδίου της εξαγοράς της αιγυπτιακής 
θυγατρικής του μεγάλου λιβανικού τραπεζικού ομίλου 
Bank Audi, «εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών αβε-
βαιότητας που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδη-
μίας». Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές τις οποίες επικαλεί-
ται ο οικονομικός Τύπος, το ύψος της εν λόγω εξαγοράς 
επρόκειτο να ανέλθει σε περί τα $700 εκατ. Ο οικονομι-
κός Τύπος είχε εξάλλου αναφέρει στις αρχές Μαΐου ότι η 
εμιρατινή τράπεζα είχε ολοκληρώσει τη διεξαγωγή ελέγ-
χου της οικονομικής κατάστασης και των περιουσιακών 
στοιχείων (“due diligence”) της Bank Audi Egypt, 
έχοντας ήδη λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας 
Αιγύπτου τον περασμένο Φεβρουάριο προκειμένου να 
προχωρήσει στην εξαγορά.  

Η First Abu Dhabi Bank είχε δηλώσει ότι προτίθετο να 
αποφασίσει για το εάν τελικά θα προχωρήσει με την εξα-
γορά στη διάρκεια του τρέχοντος, δευτέρου τριμήνου του 
2020. Όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο 
αιγυπτιακός βραχίονας της Bank Audi, που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του με μόλις τρία υποκαταστήματα το έτος 
2005, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην αιγυπτι-
ακή τραπεζική αγορά, διαθέτοντας 50 υποκαταστήματα 
και συνολικά περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 
$4,4δισ., σύμφωνα με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2019. Επι-
πλέον, εγχώρια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο μεγάλος 
λιβανικός τραπεζικός όμιλος δεν πρόκειται –τουλάχιστον 
στο ορατό μέλλον- να προχωρήσει στην υλοποίηση προ-
ηγούμενου σχεδίου του για έξοδο από την αιγυπτιακή 
αγορά εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει 
πλήξει το Λίβανο. 
 
Το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τον τραπεζι-
κό τομέα 
Στο τέλος Μαΐου, λίγο πριν τις αργίες του τέλους του 
ιερού μήνα του Ραμαζανιού, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο 
ενέκρινε το οριστικοποιημένο κείμενο της πολυαναμενό-
μενης νέας νομοθεσίας για τη ρύθμιση του τραπεζικού 
τομέα, η οποία περιλαμβάνει πληθώρα νέων διατάξεων, 
παραπέμποντας το σχετικό νομοσχέδιο για τελική νομο-
τεχνική επεξεργασία στο νομικό συμβούλιο του κράτους 
(State Council). Η νέα νομοθεσία, η οποία ευρίσκεται 
υπό διαμόρφωση και διαδικασία διαβουλεύσεων από το 
έτος 2017, δίδει στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 
(CBE) αυξημένες αρμοδιότητες ρύθμισης και εποπτείας 
του τραπεζικού τομέα της χώρας. Μεταξύ άλλων, ο οικο-
νομικός Τύπος αναφέρθηκε σε νέες αρμοδιότητες που 
έχουν δοθεί στην Κεντρική Τράπεζα, μεταξύ των οποίων 
όσον αφορά την έκδοση αδειών σε εταιρείες εγγύησης 
πιστωτικού κινδύνου, καθώς και την παροχή βραχυπρό-
θεσμης χρηματοδότησης για τη διάσωση τραπεζικών ι-
δρυμάτων που βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες. Η 
νέα νομοθεσία εισάγει επίσης καινοτόμες προβλέψεις για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα κρυπτονομίσματα, την 
προστασία προσωπικών δεδομένων και τις συναλλαγές 
επιχειρήσεων με χρήση υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, η 
νέα νομοθεσία πρόκειται να επιβάλει ειδικό τέλος της 
τάξεως του 1% στα τραπεζικά κέρδη, με σκοπό το σχη-
ματισμό ταμείου για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Το νομο-
σχέδιο, αφού τύχει τελικής νομοτεχνικής επεξεργασίας 
από το νομικό συμβούλιο, αναμένεται να ψηφιστεί από 
την ολομέλεια του κοινοβουλίου και να τεθεί σε ισχύ, 
λαμβάνοντας και την υπογραφή του Αιγυπτίου Προέδρου 
κ. Al Sisi. Σημειώνεται ότι η νέα τραπεζική νομοθεσία 
πρόκειται να αντικαταστήσει την ισχύουσα από το έτος 
2003 νομοθεσία (Ν. 88/2003) που διέπει τη λειτουργία 
του αιγυπτιακού τραπεζικού συστήματος, ενώ προβλέπε-
ται μεταβατική περίοδος 1 έως 3 ετών για τις εγχώριες 
τράπεζες προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διατά-
ξεις αυτής.  
 
Ελαφρά πτώση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολ-
λαρίου και του ευρώ 
Τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ασχολήθηκαν στη 
διάρκεια του Μαΐου με την πτώση της ισοτιμίας της αιγυ-
πτιακής λίρας έναντι του δολλαρίου στα χαμηλότερα  
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επίπεδά της από τις αρχές Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους. 
Συγκεκριμένα, η ισοτιμία της λίρας προς το δολλάριο 
διαμορφώθηκε στις 15,798 λίρες ανά δολλάριο (τιμή α-
γοράς) στις 21/5, τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν τις αρ-
γίες του τέλους του Ραμαζανιού, έναντι ισχυρότερων επι-
πέδων ισοτιμιών που είχαν προηγηθεί στη διάρκεια του 
Μαΐου, στις 15,688 λίρες ανά δολλάριο στις 12/5 και στις 
15,689 λίρες ανά δολλάριο στις 17/5. Αντίστοιχα, η ισο-
τιμία της λίρας προς το ευρώ κινήθηκε επίσης καθοδικά, 
κλείνοντας στις 17,33 λίρες ανά ευρώ στις 21/5, έναντι 
υψηλότερων ισοτιμιών, κάτω των 17 λιρών ανά ευρώ 
νωρίτερα στη διάρκεια του Μαΐου (16,927 λίρες ανά δολ-
λάριο στις 7/5 και 16,935 λίρες ανά δολλάριο στις 14/5). 
Όπως επισήμανε πάντως ο οικονομικός Τύπος, η αιγυπτι-
ακή λίρα έχει επιδείξει αξιοθαύμαστα σημεία αντοχής 
έναντι του δολλαρίου και των υπολοίπων ισχυρών δι-
εθνών νομισμάτων, όντας ακόμη ανατιμημένη προς το 
δολλάριο κατά 1,1% έναντι των αρχών του τρέχοντος 
έτους, παρά την οικονομική κρίση που έχει πλήξει την 
Αίγυπτο, όπως και τον υπόλοιπο κόσμο, εξαιτίας της 
πανδημίας κορωνοϊού και τη συναφή «φυγή» ξένων ε-
πενδυτικών κεφαλαίων από τη χώρα, της τάξεως των $17 
δισ. από το ξεκίνημα της πανδημίας. Σημειώνεται ότι η 
ισοτιμία της λίρας προς το δολλάριο ανερχόταν σε 15,48 
λίρες ανά δολλάριο (τιμή αγοράς) στις 23/2 και σε 15,97 
λίρες ανά δολλάριο στις αρχές Ιανουαρίου τρέχοντος 
έτους, ενώ η ισοτιμία της προς το ευρώ ανερχόταν σε 
17,86 λίρες ανά ευρώ (τιμή αγοράς) στις αρχές του τρέ-
χοντος έτους και 16,73 λίρες ανά ευρώ στις 20/2.   
 
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου ανακοινώνει παροχή 
εγγυήσεων σε δάνεια 
Σύμφωνα με δήλωση του διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας Αιγύπτου (CBE) κ. Amer στα μέσα Μαΐου προς το 
κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο (ΜΕΝΑ), η νομι-
σματική Αρχή της Αιγύπτου πρόκειται να παράσχει εγ-
γυήσεις που θα καλύπτουν το 80% της αξίας εκάστου 
δανείου που θα παρέχουν οι εγχώριες τράπεζες προς επι-
χειρήσεις, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κεντρικής 
Τράπεζας για στήριξη των κλάδων βιομηχανίας, γεωργί-
ας και κατασκευών με συνολικά κεφάλαια EGP100 δισ. 
Σημειώνεται ότι, με βάση την εν λόγω πρωτοβουλία, οι 
εγχώριες τράπεζες χορηγούν δάνεια με μειούμενο κλιμα-
κωτά επιτόκιο της τάξεως του 8%, σε μικρομεσαίες βιο-
μηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις των ως άνω 
κλάδων της οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Amer, οι εν 
λόγω εγγυήσεις αναμένεται να χορηγούνται μέσω της 
κρατικής Credit Risk Guarantee Company, η οποία βρί-
σκεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, 
έχοντας ήδη χορηγήσει εγγυήσεις δανείων προς μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις συνολικής αξίας EGP25 δισ., με σκο-
πό τον περιορισμό της ανάληψης κινδύνου από τις εγχώ-
ριες τράπεζες, σε ποσοστό μόλις 20% των χορηγούμενων 
δανείων.    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Η υπαίθρια διαφήμιση έχει πληγεί από τον πανδημία 
κορωνοϊού 
Όπως ανέφερε στις αρχές Μαΐου ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος βασιζόμενος σε κλαδικές πηγές, πάνω από τις μι-
σές γιγαντιαίες διαφημιστικές πινακίδες που είναι τοπο-
θετημένες στις οδικές αρτηρίες της μητροπολιτικής περι-
οχής Καΐρου ήταν κενές τον Απρίλιο τρέχοντος έτους, σε 
σύγκριση με ποσοστό κενότητας της τάξεως μόλις του 
18% κατά τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σύμφωνα με τις εν 
λόγω πηγές, οι περισσότεροι κλάδοι οικονομικής δρα-
στηριότητας έχουν περικόψει τις διαφημιστικές τους δα-
πάνες για υπαίθρια διαφήμιση, με τον κλάδο της αγοράς 
ακινήτων να αντιπροσωπεύει ποσοστό 27% του συνολι-
κού χώρου υπαίθριας διαφήμισης που χρησιμοποιήθηκε 
τον Απρίλιο 2020, έναντι ποσοστού 43% που αυτός κατε-
λάμβανε τον Απρίλιο του 2019. Αντίστοιχα, ο διαφημι-
στικός χώρος που διατέθηκε για διαφημιστικές αφίσες 
καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κυκλοφορίας και τρα-
πεζικών υπηρεσιών κατέγραψε μειώσεις έναντι του αντί-
στοιχου μήνα του 2019. Αντιθέτως, οι εν λόγω κλαδικές 
πηγές ανέφεραν ότι αυξήθηκαν κατά 70% σε ετήσια βά-
ση οι υπαίθριες διαφημιστικές καταχωρήσεις του κλάδου 
υπηρεσιών υγείας. Η εν λόγω συνολική πτώση της υπαί-
θριας διαφημιστικής δραστηριότητας, που αποτελεί κυρί-
αρχο μέσο διαφημιστικής προβολής στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της Αιγύπτου και το Κάιρο, οφείλεται στη δρα-
στική μείωση της κίνησης οχημάτων στη μητροπολιτική 
περιοχή Καΐρου, της τάξεως του 45% σε ετήσια βάση, το 
μήνα Απρίλιο 2020, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις. 
Πάντως, ειδικοί του κλάδου υπαίθριας διαφήμισης εκτι-
μούν ότι τα σχετικά ποσοστά πληρότητας του διαθέσιμου 
υπαίθριου διαφημιστικού χώρου αναμένεται να αρχίσουν 
να αυξάνονται, κυρίως από τον προσεχή Ιούνιο.         
 
Αύξηση του αριθμού συνδρομητών κινητής τηλεφωνί-
ας στην Αίγυπτο τον Ιανουάριο 2020  
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του αι-
γυπτιακού Υπουργείου Επικοινωνιών & Τεχνολογίας 
Πληροφορικής, ο αριθμός των συνδρομητών κινητής τη-
λεφωνίας στην Αίγυπτο κατέγραψε τον Ιανουάριο 2020 
ελαφρότατη άνοδο της τάξεως του 0,3% σε μηνιαία βά-
ση, ανερχόμενος σε 95,7 εκατ. έναντι 95,4 εκατ. το Δε-
κέμβριο 2019. Ο συνολικός αριθμός εγχώριων χρηστών 
διαδικτύου αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 6,5% σε μη-
νιαία βάση, ανερχόμενος σε 53,15 εκατ., έναντι 49,9  
εκατ. χρηστών το Δεκέμβριο 2019. Ο αριθμός συνδρομη-
τών διαδικτύου με συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας εμ-
φανίστηκε αυξημένος τον Ιανουάριο 2020 κατά 4,6% σε 
μηνιαία βάση, φθάνοντας τους 9,1 εκατ. έναντι 8,7 εκατ. 
χρηστών το Δεκέμβριο 2019, ενώ ο αριθμός των χρη-
στών του διαδικτύου μέσω κινητής τηλεφωνίας εμφανί-
στηκε τον Ιανουάριο 2020 αυξημένος κατά 8,5% σε μη-
νιαία βάση, φθάνοντας τα 42,3 εκατ. άτομα έναντι 39 
εκατ. το Δεκέμβριο 2019.   
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Η χρηματοδοτική πρωτοβουλία της Κεντρικής Τρά-
πεζας συμπεριλαμβάνει και τις κατασκευές 
Στα μέσα Μαΐου, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου ανακοί-
νωσε ότι οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου 
συμπεριλήφθηκαν στην πρωτοβουλία της Τράπεζας για 
χρηματοδοτική στήριξη οικονομικών κλάδων που έχουν 
πληγεί από την κρίση λόγω της πανδημίας με συνολικά 
κεφάλαια ύψους EGP100 δισ. Θυμίζουμε ότι η εν λόγω 
πρωτοβουλία αρχικά αφορούσε τη στήριξη βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, στη συνέχεια ωστόσο έχει διευρυνθεί συ-
μπεριλαμβάνοντας επίσης τις αγροτικές επιχειρήσεις, και 
τώρα και τις κατασκευαστικές εταιρείες. Οι κατασκευα-
στικές, όπως και οι λοιπές εγχώριες εταιρείες που θα ε-
πωφεληθούν από τα ευεργετήματα της εν λόγω πρωτο-
βουλίας, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο τζίρο 
της τάξεως των EGP50 εκατ. Όπως ανέφερε ο εγχώριος 
οικονομικός Τύπος, εκπρόσωποι του αιγυπτιακού επιχει-
ρηματικού κόσμου ασκούν πιέσεις στην Κεντρική Τρά-
πεζα ώστε να συμπεριλάβει τις επιχειρήσεις του τομέα 
λιανεμπορίου και των κλάδων υπηρεσιών στην πρωτο-
βουλία της για παροχή χαμηλότοκων δανείων με ευνοϊ-
κούς όρους αποπληρωμής. 
 
Το Υπουργείο Προμηθειών προωθεί νομοθεσία ενο-
ποίησης του εμπορικού μητρώου 
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
(ΜΕΝΑ), το Υπουργείο Προμηθειών προωθεί νομοσχέ-
διο με τίτλο “Unified Economic Operators Registry Act”, 
στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση πέντε διαφορετι-
κών μητρώων όπου πρέπει –έως τώρα- να εγγράφονται οι 
υπό σύσταση επιχειρήσεις σε μόνον ένα. Συγκεκριμένα, 
η προωθούμενη νομοθεσία αναμένεται να συγχωνεύσει 
το εμπορικό μητρώο, το μητρώο βιομηχανιών, το μητρώο 
εμπορικών αντιπροσώπων, καθώς και τα μητρώα εισαγω-
γέων και εξαγωγέων, σε ένα και μοναδικό μητρώο που 
θα υπάγεται στην αιγυπτιακή Αρχή Ανάπτυξης Εσωτερι-
κού Εμπορίου (ITDA), μειώνοντας έτσι σημαντικά τις 
διαδικασίες εγγραφής που πρέπει να εκπληρώνουν οι 
νεοδημιουργούμενες επιχειρήσεις και βεβαίως, τα σχετι-
κά κόστη.     
 
Η Telecom Egypt θα μετάσχει στην εγκατάσταση υπο-
θαλάσσιου καλωδίου 
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στο τέλος Μαΐου ότι ο 
κρατικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος της Αιγύπτου, Tel-
ecom Egypt, συμμετέχει σε κοινοπραξία διεθνών τηλεπι-
κοινωνιακών ομίλων οι οποίοι θα εγκαταστήσουν μεγάλο 
υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που θα ενώνει 
την Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή και 16 αφρικανικές χώρες, 
έχοντας συνολικό μήκος 37 χιλ. χλμ. και θα έχει τίτλο 
“2Africa”. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, το εν 
λόγω υποθαλάσσιο καλώδιο αναμένεται να αυξήσει ση-
μαντικά τη δυναμικότητα των ευρυζωνικών και κινητών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Αφρική και τη Μ. Α-
νατολή, διοχετεύοντας στην Αφρική συνολική δυναμικό-
τητα δεδομένων υψηλότερη από αυτήν που προσφέρουν 
όλα τα υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά καλώδια που εί-
ναι σήμερα συνδεδεμένα με την αφρικανική ήπειρο. Το 
νέο υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων εκτιμά-
ται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το έτος 2023 ή το 2024.  

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία υλοποίη-
σης της ως άνω καλωδιακής σύνδεσης περιλαμβάνονται 
όμιλοι όπως το Facebook, η Orange, η Vodafone, η Chi-
na Mobile International, η MTN Global Connect, η Saudi 
Telecom και η West Indian Ocean Cable Company, ενώ 
το καλώδιο θα κατασκευάσει και εγκαταστήσει ο γαλλι-
κός όμιλος Alcatel Submarine Networks. Όπως σημείωσε 
ο οικονομικός Τύπος, η Telecom Egypt πρόκειται παράλ-
ληλα να εγκαταστήσει νέο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο 
που θα συνδέει την Αίγυπτο με τη Σ. Αραβία, καθώς και 
να κατασκευάσει νέους τερματικούς σταθμούς και καλω-
διακές συνδέσεις μεταξύ των περιοχών Ras Gharib και 
Σουέζ, όπως και τηλεπικοινωνιακό καλώδιο οπτικών ι-
νών που θα διατρέχει την απόσταση μεταξύ των περιο-
χών Ras Gharib και Πορτ Σαΐντ, παράλληλα με τη Διώ-
ρυγα Σουέζ. 
 
Πρωτοβουλία του Υπ. Επικοινωνιών & Τεχνολογίας 
Πληροφορικής για ενίσχυση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Επικοι-
νωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής κ. Talaat στο τέ-
λος Μαΐου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την 
υλοποίηση πρωτοβουλίας με τίτλο “Our Digital Oppor-
tunity” με στόχο να βοηθηθούν οι μικρού και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου να ξεπεράσουν τις 
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σύμ-
φωνα με τον κ. Talaat, η προετοιμασία της πρωτοβουλίας 
είχε ξεκινήσει πριν το ξέσπασμα της διεθνούς πανδημίας, 
καθώς το αρμόδιο Υπουργείο είχε ήδη έλθει σε επαφές 
τόσο με μεγάλους εγχώριους και διεθνείς τηλεπικοινωνι-
ακούς ομίλους όσο και με οργανώσεις της «κοινωνίας 
των πολιτών» προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη συνερ-
γασία τους στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Κατά τον 
Υπουργό, η πρωτοβουλία αναμένεται να κατευθύνει πο-
σοστό τουλάχιστον 10% των εγχώριων τηλεπικοινωνια-
κών έργων, καθώς και έργων που σχετίζονται με τις τε-
χνολογίες πληροφορικής προς μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο για την επί-
τευξη συνεργασιών και συσπειρώσεων μεταξύ μικρών 
και αναδυόμενων τεχνολογικών εταιρειών. Ο κ. Talaat 
τόνισε επίσης ότι στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται 
και απ’ ευθείας αναθέσεις συγκεκριμένων projects σε 
μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και ειδικά προγράμ-
ματα κατάρτισης στην τεχνολογία πληροφορικής, καθώς 
και στην τεχνητή νοημοσύνη, απευθυνόμενα σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρωτο-
βουλία πρόκειται να υλοποιηθεί από την αιγυπτιακή κρα-
τική Υπηρεσία Ανάπτυξης της Τεχνολογίας Πληροφορι-
κής (ITIDA), μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
«ψηφιακών ευκαιριών» η οποία θα τεθεί σε λειτουργία. 
Ο κ. Talaat ανέφερε ότι η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας 
θα περιλαμβάνει 33 projects, συνολικού προϋπολογισμού 
EGP900 εκατ. 
 
Ο όμιλος Edita εισέρχεται στον κλάδο μπισκοτοποιίας 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στα μέσα Μαΐου, ο 
μεγάλος εγχώριος όμιλος της βιομηχανίας τροφίμων – 
σνακ, Edita Food Industries, ξεκίνησε πρόσφατα την πα-
ραγωγή και το λανσάρισμα στη λιανεμπορική αγορά νέας 
σειράς μπισκότων υπό το brand “Oniro”. Σημειώνεται ότι  
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η Edita αποτελεί την κορυφαία αιγυπτιακή βιομηχανία 
παραγωγής σνακ, που ιδρύθηκε προ εικοσαετίας με συνε-
πενδυτή, τότε, την ελληνική επιχείρηση τροφίμων    
Chipita. Όπως δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Edita, κ. Berzi, «η είσοδος της εταιρείας 
σε νέα τμήματα της αγοράς και η συναφής δημιουργία 
νέων ροών εσόδων για την Edita αποτελούν τον πυρήνα 
της επιχειρηματικής μας στρατηγικής για τη μεγέθυνση 
της επιχείρησης». Ο κ. Berzi πρόσθεσε ότι «η Edita θα 
συνεχίσει να μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιό της προσφοράς 
διαφορετικών τύπων μπισκότων κατά τους προσεχείς 
μήνες, κεφαλαιοποιώντας επί της παραδοσιακής της 
στρατηγικής που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των γευ-
στικών προτιμήσεων των πελατών της με προϊόντα σε 
προσιτές τιμές». Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι με το 
νέο της προϊόν, πρώτο της σειράς “Oniro”, που φέρει τη 
διακριτική ονομασία “Oniro Cookie Crisp”, ο όμιλος 
Edita πραγματοποιεί την είσοδό του στην ταχύτατα ανα-
πτυσσόμενη αιγυπτιακή αγορά μπισκότων, εκτιμώμενου 
ετήσιου μεγέθους πωλήσεων που ανέρχεται σε EGP4,6 
δισ. και μέσου ρυθμού ετήσιας μεγέθυνσης της τάξεως 
του 16% κατά την τελευταία τριετία. Σύμφωνα με πηγές 
του ομίλου Edita, το επενδυτικό κόστος της νέας γραμ-
μής παραγωγής ανέρχεται σε EGP55 εκατ., ενώ κατά το 
αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να τεθούν σε λει-
τουργία δύο μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες βανίλιας 
και σοκολάτας που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
της γραμμής παραγωγής μπισκότων. Σύμφωνα με οικο-
νομικά δημοσιεύματα μέσων Μαΐου, τα ενοποιημένα 
κέρδη του ομίλου Edita κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέ-
χοντος έτους ανήλθαν σε EGP83 εκατ., καταγράφοντας 
μείωση της τάξεως του 34% έναντι της αντίστοιχης πε-
ριόδου του 2019.  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Σε άνω των EGP4 τρισ. η αξία των αναπτυξιακών 
έργων από τον Ιούλιο 2014 
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Προ-
γραμματισμού κας El-Saeed, το αιγυπτιακό κράτος έχει 
από τον Ιούλιο 2014 επενδύσει κεφάλαια πάνω από 
EGP4 τρισ. (περίπου $254,8 δισ.) σε 25.000 αναπτυξιακά 
έργα, τα περισσότερα των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, 
ενώ άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2021. Η κα El-Saeed επι-
σήμανε ότι κατά την περίοδο Ιουλίου 2014 – Δεκεμβρίου 
2019 είχαν ολοκληρωθεί συνολικά πάνω από 16.000 ανα-
πτυξιακά έργα, εκτιμώμενου συνολικού κόστους EGP2,2 
τρισ., ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η υλοποίηση ακό-
μη 9.000 κρατικών projects, εκτιμώμενης αξίας EGP2 
τρισ. Από το σύνολο των αναπτυξιακών έργων, 4.446 
αφορούν την Άνω Αίγυπτο, με συνολικό κόστος περίπου 
EGP296 δισ. και 1.498 αφορούν τις παραμεθόριες επαρ-
χίες, συνολικού κόστους EGP182 δισ. Τα σκήπτρα όσον 
αφορά το ύψος των κρατικών αναπτυξιακών επενδύσεων 
κατά την προαναφερθείσα περίοδο κατέχει ο κλάδος υ-
δρογονανθράκων και ορυκτού πλούτου, με πραγματοποι-
ηθείσες επενδύσεις συνολικής αξίας EGP1 τρισ. και σε 
εξέλιξη επενδύσεις της τάξεως των EGP1,1 τρισ. Ακο-
λουθούν ο κλάδος ηλεκτρισμού & ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με αξία ολοκληρωθέντων έργων στις EGP387 
δισ. και εν εξελίξει έργων άνω των EGP88 δισ., ο κλάδος 

οικιστικής ανάπτυξης με ολοκληρωθέντα έργα αξίας πε-
ρίπου EGP208 δισ. και εν εξελίξει έργα με αξία EGP830 
δισ., καθώς και ο κλάδος μεταφορών με ολοκληρωθέντα 
έργα αξίας περίπου EGP175 δισ. και εν εξελίξει έργα 
κόστους EGP478 δισ. Με αισθητά μικρότερα ύψη επεν-
δύσεων ακολουθούν οι κλάδοι βιομηχανίας & εμπορίου, 
υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και γεωργίας και αγροτι-
κής άρδευσης. Τέλος, η κα El-Saeed ανέφερε ότι κατά 
την περίοδο Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2021, το μερίδιο του 
λέοντος στα υπό υλοποίηση  αναπτυξιακά έργα έχει η 
περιφέρεια του Πορτ Σαΐντ (αξία EGP357 δισ.), ακολου-
θούμενη από το Κάιρο (EGP343 δισ.), την Γκίζα 
(EGP242 δισ.) και την Αλεξάνδρεια (EGP134 δισ.).    
 
Εξάμηνη απαγόρευση έκδοσης κατασκευαστικών α-
δειών από την κυβέρνηση 
Όπως ανέφερε στο τέλος Μαΐου ο οικονομικός Τύπος, ο 
Υπουργός Τοπικής Ανάπτυξης κ. Shaarawy ανακοίνωσε 
την επιβολή εξάμηνης απαγόρευσης έκδοσης κατασκευα-
στικών αδειών σε ιδιώτες στα μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών περι-
οχών Καΐρου και Αλεξάνδρειας, καθώς επίσης την ανα-
στολή οιασδήποτε κατασκευαστικής δραστηριότητας που 
έχει να κάνει με έργα ιδιωτικών κατοικιών, έως ότου οι 
ιδιοκτήτες παρουσιάσουν κατασκευαστικά σχέδια που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα νομο-
θεσία για τις κατασκευές. Αμέσως μετά τις αργίες του 
Eid Al-Fitr, κρατικά συνεργεία προέβησαν μάλιστα σε 
κατεδαφίσεις ορισμένων προσφάτως ανεγερθέντων αυ-
θαιρέτων κτισμάτων σε μεγάλες αστικές περιοχές. Ση-
μειώνεται ότι οι ως άνω απαγορεύσεις αφορούν μόνον τα 
ιδιωτικά έργα οικιστικής ανάπτυξης και δεν επηρεάζουν 
καθόλου τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα εθνικού ανα-
πτυξιακού χαρακτήρα που υλοποιούνται υπό την αιγίδα, 
τη χρηματοδότηση και την εποπτεία του κράτους.   
Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο το αιγυπτιακό κοι-
νοβούλιο ψήφισε το νέο ενιαίο οικοδομικό κώδικα 
(“Unified Building Code”), ο οποίος εισήγε πολυάριθμες 
τροποποιήσεις σε σχέση με την προηγουμένως ισχύουσα 
νομοθεσία για τις κατασκευές, επιβάλλοντας αυστηρότε-
ρους πολεοδομικούς κανόνες και αυστηρότερα πρόστιμα 
σε τυχόν παραβάτες.  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Οι αιγυπτιακές εξαγωγές LNG αντιπροσώπευσαν το 
1% της παγκόσμιας αγοράς το 2019 
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της International Gas  
Union, οι αιγυπτιακές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG) κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους 
αντιπροσώπευσαν μερίδιο 1% του παγκόσμιας αγοράς 
LNG. Κατά την έκθεση, οι ποσότητες των αιγυπτιακών 
εξαγωγών αυξήθηκαν το 2019 σε 3,5 εκατ. μετρικούς 
τόνους έναντι 1,4 εκατ. τόνων το 2018. Σημειώνεται ότι 
κατά τα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας 
(CAPMAS), η αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών LNG το 
2019 εμφάνισε αύξηση της τάξεως του 150% έναντι του 
2018, ανερχόμενη σε $1,24 δισ. Κατά τα στοιχεία της 
International Gas Union, το μεγαλύτερο μέρος της εξα-
χθείσης συνολικής ποσότητας αιγυπτιακού LNG (1,3 
εκατ. τόνοι) είχε προορισμό χώρες της Ε.Ε., ενώ οι λοι-
πές κύριες αγορές του αιγυπτιακού υγροποιημένου αερί- 
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ου είναι κατά σειρά το Πακιστάν (600 χιλ. τόνοι) και η 
Σιγκαπούρη (300 χιλ. τόνοι). Κατά την έκθεση, οι εξαγω-
γές αιγυπτιακού LNG αναμένεται να αυξηθούν περαιτέ-
ρω στη διάρκεια του 2020, δεδομένου ότι η μονάδα υ-
γροποίησης του Idku έχει φθάσει ήδη από το τέλος του 
2019 σε επίπεδα πλήρους δυναμικότητας. 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανανέωσε 
για 1 έτος άδειες παραγωγής-διανομής 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Μαΐου, η 
αιγυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(EgyptERA), επεξέτεινε χρονικά κατά ένα ακόμη έτος 
την ισχύ των αδειών παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας για πέντε εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, η 
EgyptERA επεξέτεινε την ισχύ της άδειας ηλεκτροπαρα-
γωγής του ομίλου Midor Electric Company (MIDELEC), 
των αδειών διανομής ηλεκτρισμού των ομίλων Madinaty 
Electromechanical Energy και Tropi 2 for Tourism 
Development, ενώ αποφάσισε επίσης να συμπεριλάβει το 
κατασκευαστικό έργο του εμπορικού κέντρου Al-
Murshidi Mall στην περιοχή Sheikh Zayed στα δυτικά 
περίχωρα του Καΐρου στο πεδίο δικαιοδοσίας του ομίλου 
Consukorra for Trade Agencies and Technical 
Consultations.  
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της EgyptERA, κ. Abdel 
Rahman, υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματικοί όμιλοι που 
έχουν καταθέσει αιτήσεις για λήψη αδειών παραγωγής 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τους σχετικούς 
φακέλους να βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης. Ο κ. 
Abdel Rahman ανέφερε επίσης ότι η EgyptERA έχει ε-
γκρίνει την άδεια της National Company for Youth Hous-
ing προκειμένου να διανέμει ηλεκτρικό ρεύμα σε κατα-
σκευαστικό της project στην περιοχή του Sheikh Zayed, 
καθώς και τη χορήγηση άδειας πενταετούς διάρκειας για 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στον όμιλο Arab 
Development & Housing Company, στο πλαίσιο των υπό 
υλοποίηση κατασκευαστικών έργων Capital Business 
Park και Atrium στην περιοχή Sheikh Zayed. 
 
Στον «πάγο» το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύ-
πτου-Σ. Αραβίας 
Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλε-
κτρισμού, οι εργασίες υλοποίησης του μεγάλου έργου 
ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με τη Σ. Αραβία, 
με καλώδιο δυναμικότητας 3 GW, έχει τεθεί προσωρινά 
στον «πάγο», με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν ανα-
βληθεί έως ότου ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχει 
δημιουργήσει η διεθνής πανδημία κορωνοϊού. Σημειώνε-
ται ότι στις αρχές Μαΐου είχαν δοθεί στη δημοσιότητα 
υπεραισιόδοξες δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων, σύμ-
φωνα με τις οποίες αναμενόταν οι συμβάσεις για την υ-
λοποίηση του έργου να υπογραφούν έως το τέλος του 
τρέχοντος μηνός, με προοπτική οι κατασκευαστικές ερ-
γασίες να ξεκινήσουν τον Ιούνιο.  
Θυμίζουμε ότι στις αρχές Απριλίου, ο εγχώριος οικονομι-
κός Τύπος είχε αναφέρει ότι η κρατική εταιρεία διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας (EETC) είχε μεταθέσει χρονικά, 
κατά 40 έως 60 ημέρες, την καταληκτική προθεσμία για 
την κατάθεση προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμού για 
την κατασκευή του εν λόγω μεγάλου έργου, λόγω της 
επιδημίας κορωνοϊού. Επισημαίνεται ότι προηγούμενος 

διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης με τη Σ. Αραβία είχε ακυρωθεί, διότι η υλοποί-
ηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου είχε τεθεί προσω-
ρινά από σαουδαραβικής πλευράς σε αναμονή, δεδομέ-
νων των μεταβολών στο σχεδιασμό του που προκάλεσε ο 
προγραμματισμός του μεγάλου –διεθνούς εμβέλειας - 
αναπτυξιακού έργου “NEOM” (πρόκειται για μεγάλη 
βιομηχανική – επιχειρηματική ζώνη στον Κόλπο της 
Άκαμπα και πλησίον της Διώρυγας Σουέζ).  
 
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση θα αυξήσει τις επενδύσεις 
σε έργα ηλεκτρικής ενέργειας 
Σύμφωνα με πηγές του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλε-
κτρισμού, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει την αξία 
των επενδύσεων σε έργα παραγωγής και διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας στο επίπεδο των EGP700 δισ. κατά το 
διάστημα των προσεχών ετών. Κατά τις ανωτέρω πηγές, 
η συνολική επενδυτική αξία των έργων του κλάδου ηλε-
κτροπαραγωγής που είχαν υλοποιηθεί από την κυβέρνη-
ση Al Sisi έως τα μέσα του 2019 ανήλθε σε EGP361,4 
δισ., ενώ εκείνη των έργων μεταφοράς-διανομής ηλεκτρι-
σμού ανήλθε σε EGP4,4 δισ. Οι πηγές του Υπουργείου 
Ηλεκτρισμού ανέφεραν επίσης ότι η συνολική δυναμικό-
τητα που προστέθηκε στο αιγυπτιακό ηλεκτρικό δίκτυο 
στη διάρκεια των θητειών της κυβέρνησης Al Sisi ανέρ-
χεται σε περίπου 30.000 MW, οδηγώντας τη χώρα στην 
ενεργειακή αυτάρκεια, στην εξάλειψη φαινομένων διακο-
πών της εγχώριας τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα, κα-
θώς και στην πραγματοποίηση εξαγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου 
Ηλεκτρισμού, στοχεύεται η περαιτέρω ενίσχυση του ε-
θνικού ηλεκτρικού δικτύου, ώστε να μπορεί αυτό να α-
ντεπεξέλθει στις φιλοδοξίες της κυβέρνησης για ανάδειξη 
της χώρας σε περιφερειακής σημασίας ενεργειακό διαμε-
τακομιστικό κόμβο. Επιπλέον, ο βραχυπρόθεσμος σχεδι-
ασμός του Υπουργείου Ηλεκτρισμού περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, την επέκταση και γενίκευση της χρήσης με-
τρητών ηλεκτρικού ρεύματος (με προπληρωμένες κάρ-
τες), με σκοπό τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και 
την εξάλειψη των παραπόνων πολιτών για υπερβολικές 
χρεώσεις από το σύστημα.    
 
Δημοσιεύματα για αναθεώρηση όρων εξαγοράς Edi-
son από τον όμιλο Energean 
Ο οικονομικός Τύπος της Αιγύπτου αναφέρθηκε στα μέ-
σα Μαΐου σε αίτημα του ελληνικών συμφερόντων ομίλου 
υδρογονανθράκων Energean προς τον ιταλικό ενεργειακό 
όμιλο Edison προκειμένου ο δεύτερος να προβεί σε επα-
ναξιολόγηση του χαρτοφυλακίου του κοιτασμάτων πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού επί των 
τιμών των υδρογονανθράκων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η εν λόγω κίνηση 
του ομίλου Energean αναμένεται να καθυστερήσει τη 
σχεδιαζόμενη εξαγορά του διεθνούς χαρτοφυλακίου υ-
δρογονανθράκων της Edison, συμπεριλαμβανομένων των 
αιγυπτιακών κοιτασμάτων, δεδομένου ότι, καθώς φαίνε-
ται, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να μειώσει την τιμή της 
εξαγοράς.  
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Σημειώνεται ότι η εξαγορά του χαρτοφυλακίου δραστη-
ριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης κοιτασμάτων πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου της Edison, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο, από την En-
ergean προγραμματιζόταν αρχικά να έχει ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2019. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύ-
πο, η συνολική αξία στην οποία αρχικά προβλεπόταν να 
εξαγοράσει η Energean ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο υ-
δρογονανθράκων της Edison ανερχόταν σε περίπου $850 
εκατ. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους 
Μαΐου, ο ελληνικών συμφερόντων όμιλος δήλωσε πως 
«ελπίζει να ολοκληρώσει γρήγορα, στους αμέσως επόμε-
νους μήνες, την εξαγορά του χαρτοφυλακίου υδρογοναν-
θράκων της Edison», αποδίδοντας τις σχετικές καθυστε-
ρήσεις σε «ζητήματα διαδικασιών ρουτίνας, καθώς και 
στις επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού». 
Ο εγχώριος κλαδικός Τύπος έχει επισημάνει ότι το αιγυ-
πτιακό Υπουργείο Πετρελαίου έχει ήδη από πέρσι εγκρί-
νει την εξαγορά των κοιτασμάτων της Edison στην Αίγυ-
πτο, τα οποία αντιπροσωπεύουν μερίδιο 24% του συνολι-
κού χαρτοφυλακίου του ιταλικού ομίλου, περιλαμβάνο-
ντας τρεις περιοχές παραχώρησης στις οποίες λαμβάνει 
χώρα ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων (Abu 
Qir, West Wadi El Rayan και Rosetta) και έξι περιοχές 
παραχώρησης για δραστηριότητες έρευνας. 
 
Σύμβαση της Elsewedy Electric για κατασκευή τοπι-
κού ηλεκτρικού δικτύου 
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του μεγάλου αιγυπτια-
κού ενεργειακού ομίλου Elsewedy Electric, η θυγατρική 
του, Elsewedy Electric for Trading & Distribution υπέ-
γραψε σύμβαση για το σχεδιασμό, την προκήρυξη και 
την κατασκευή (EPC) έργου δημιουργίας ηλεκτρικού 
δικτύου στην περιοχή East Owaynat, στα νότια της Αιγύ-
πτου. Σύμφωνα με σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, η 
αξία της σύμβασης ανέρχεται σε EGP475 εκατ., ενώ το 
έργο θα εκτελεστεί σε βάση “turnkey” σε χρονικό διά-
στημα 8 μηνών και θα αφορά τη δημιουργία ηλεκτρικού 
δικτύου που θα καλύπτει συνολική έκταση περίπου 200 
χιλ. στρεμμάτων. Όπως εξάλλου ανέφερε ο οικονομικός 
Τύπος, η Elsewedy Electric for Trading & Distribution 
είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή και εγκατάσταση κα-
λωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος τάσης 220 KV 
και 500 KV μήκους άνω των 1.000 χλμ., καθώς και αντί-
στοιχων ηλεκτρικών υποσταθμών τόσο στην αιγυπτιακή 
επικράτεια, όσο και ευρύτερα στην αφρικανική ήπειρο. 
 
Ο αιγυπτιακός όμιλος Petrojet αναλαμβάνει έργο φ/α 
στη Μοζαμβίκη 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου κλαδικού Τύ-
που, o μεγάλος αιγυπτιακός τεχνικός κατασκευαστικός 
όμιλος με ειδίκευση σε έργα του ενεργειακού κλάδου, 
Petrojet, ανέλαβε έργο κατασκευής / προμήθειας και συν-
δρομής στην εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού που απαιτείται για έρευνες σε βαθιά ύδατα, στο 
μεγάλο project παραγωγής και αξιοποίησης υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου στη Μοζαμβίκη. Όπως διευκρίνισε 
σε σχετικό του ανακοινωθέν το Υπουργείο Πετρελαίου, 
στην Petrojet ανατέθηκε από το μεγάλο αμερικανικό 
όμιλο υπηρεσιών και εξοπλισμού για έρευνα υδρογοναν-
θράκων, Baker Hughes, να κατασκευάσει εξοπλισμό 

συνολικού βάρους 700 τόνων, συμπεριλαμβανομένου 
εξοπλισμού διάνοιξης φρεάτων. Ο εξοπλισμός που θα 
προμηθεύσει η Petrojet πρόκειται να εγκατασταθεί στη 
συνέχεια από την Baker Hughes στον Ινδικό Ωκεανό, στα 
ανοικτά της Μοζαμβίκης σε απόσταση 40 χλμ. από τις 
ακτές. Κατά τον κλαδικό Τύπο, πρόκειται για το πρώτο 
υπεράκτιο κατασκευαστικό έργο που αναλαμβάνει η Pet-
rojet στην Ανατολική Αφρική και εντάσσεται στη στρα-
τηγική του αιγυπτιακού ομίλου να διεισδύσει τόσο στη 
Μοζαμβίκη, όσο και στην Τανζανία, την Ουγκάντα και 
την Κένυα. Σημειώνεται ότι το μεγάλο project φυσικού 
αερίου της Μοζαμβίκης συνίσταται στην άντληση αερίου 
από μεγάλο υπεράκτιο κοίτασμα –εκτιμώμενου μεγέθους 
65 τρισ. κ.π.- στα ανοικτά της χώρας και την τροφοδοσία 
με αυτό μονάδας επεξεργασίας και υγροποίησης (LNG) 
που θα στεγάζεται σε χερσόνησο στη στεριά. Το μεγάλο 
project, του οποίου ηγείται ο γαλλικός όμιλος Total, φι-
λοδοξεί να προσελκύσει σημαντικότατες ξένες επενδύ-
σεις στην εν λόγω φτωχή χώρα της Ανατολικής Αφρικής, 
με τις πρώτες ποσότητες υγροποιημένου αερίου να προσ-
δοκάται πως θα καταστούν διαθέσιμες το έτος 2024.   
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
Η Ιορδανία έχει επανεκκινήσει εισαγωγές αγροτικών 
προϊόντων από την Αίγυπτο 
Όπως ανέφερε στις αρχές Μαΐου ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, η Ιορδανία έχει πρόσφατα επανεκκινήσει τις εισα-
γωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων από την Αίγυ-
πτο. Ως πηγή της εν λόγω πληροφόρησης αναφέρεται ο 
αιγυπτιακός Οργανισμός Ελέγχου Εξαγωγών-Εισαγωγών 
(GOEIC). Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ωστόσο 
ότι οι λοιπές εξαγωγές αιγυπτιακών προϊόντων προς την 
Ιορδανία εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς απαγό-
ρευσης. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών αυξάνει τα τελωνειακά 
τέλη 
Στις αρχές Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφε-
ρε ότι το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε αυξήσεις 
του ύψους των διαφόρων τελωνειακών τελών που πρέπει 
να καταβάλλονται για τον εκτελωνισμό των εισαγόμενων 
προϊόντων. Οι εν λόγω αυξήσεις προωθήθηκαν στο πλαί-
σιο των εκτελεστικών κανονισμών της τελωνειακής νο-
μοθεσίας, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην επίσημη 
εφημερίδα. Οι αυξήσεις αφορούν το ύψος της τελωνεια-
κής εγγύησης για την αποδέσμευση των προϊόντων, των 
royalties που καταβάλλονται στις τελωνειακές υπηρεσίες, 
καθώς και του κόστους έκδοσης επίσημων εγγράφων 
δικαιολογητικών και αποθήκευσης των προϊόντων. 
 
Η GASC υπογράφει χρηματοδοτική συμφωνία με την 
ITFC για προμήθεια βασικών αγαθών 
Στις αρχές Μαΐου, η αιγυπτιακή κρατική Γενική Αρχή 
Προμηθειών (General Authority for Supply Commodities 
– GASC) υπέγραψε με την International Islamic Trade 
Finance Corporation (ITFC) –του ομίλου της Ισλαμικής 
Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB)- χρηματοδοτική συμφωνία 
για λήψη δανείου ύψους $100 εκατ. με ευνοϊκούς όρους, 
με σκοπό την πραγματοποίηση εισαγωγών βασικών αγα-
θών στρατηγικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λό-
γω –έκτακτη λόγω πανδημίας κορωνοϊού- δανειακή 
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χρηματοδότηση από την ITFC θα χρησιμοποιηθεί για την 
αγορά 240 χιλ. τόνων σιταριού και 100 χιλ. τόνων ζάχα-
ρης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω χρηματοδοτική συμφω-
νία εντάσσεται στο πλαίσιο παλαιότερης σχετικής συμ-
φωνίας-πλαισίου της αιγυπτιακής κυβέρνησης με την 
ITFC, η οποία είχε υπογραφεί στις αρχές του 2018 και 
περιελάμβανε συνολικές χρηματοδοτήσεις της τάξεως 
των $3 δισ. για τη χρηματοδότηση προμηθειών βασικών 
αγαθών (τροφίμων, σιτηρών και πετρελαϊκών προϊόντων) 
από την Αίγυπτο. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 
2019, η ITFC παρείχε στην Αίγυπτο χρηματοδοτικές δι-
ευκολύνσεις συνολικού ύψους $393 εκατ., οι οποίες χρη-
σιμοποιήθηκαν για την αγορά 1,3 εκατ. τόνων σιταριού 
και 130 χιλ. τόνων ρυζιού. 
 
Στα $1,95 δισ. το αιγυπτιακό εμπορικό έλλειμμα το 
Φεβρουάριο 2020 
Με βάση πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστι-
κής υπηρεσίας (CAPMAS), το εμπορικό έλλειμμα της 
Αιγύπτου το Φεβρουάριο 2020 συρρικνώθηκε κατά 
51,4% σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε $1,95 δισ. έναντι 
$4,01 δισ. το Φεβρουάριο 2018. Κατά την CAPMAS, το 
Φεβρουάριο 2019 οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 3,3% στο επίπεδο των $2,69 δισ. έναντι $2,61 δισ. 
το Φεβρουάριο 2019, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
29,9%, στο επίπεδο των $4,64 δισ., έναντι $6,62 δισ. το 
Φεβρουάριο 2019. Αξιόλογες αυξήσεις καταγράφηκαν το 
Φεβρουάριο 2019 στις αιγυπτιακές εξαγωγές τροφίμων 
(+11,4%), νωπών φρούτων (+65,3%), φαρμάκων και 
φαρμακευτικών προϊόντων (+32,4%), λαχανικών διατη-
ρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων (+25,6%). Αντί-
στοιχα, από πλευράς εισαγωγών, τα στοιχεία της CAP-
MAS δείχνουν μείωση των εισαγωγών σιδήρου & χάλυ-
βα το Φεβρουάριο 2020 κατά 28,6%, καθώς και των ει-
σαγωγών σιταριού κατά 25,2%, προϊόντων πετρελαίου 
κατά 68,1% και πλαστικών υλών σε αρχικές μορφές κατά 
36,2%. 
 
To Export Development Fund υπογράφει νέες συμφω-
νίες για οφειλές προς εταιρείες 
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Μαΐου, βασιζό-
μενος σε κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων Οικονομι-
κών & Εμπορίου-Βιομηχανίας, ότι το κρατικό Export 
Development Fund υπέγραψε 41 νέες συμφωνίες με σκο-
πό την καταβολή οφειλών του αιγυπτιακού δημοσίου 
προς επιχειρήσεις από εξαγωγικές επιδοτήσεις. Το σχετι-
κό ανακοινωθέν δεν διευκρίνισε τη συνολική αξία των 
κρατικών οφειλών από επιδοτήσεις που θα ρυθμιστούν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, ωστόσο η αρμόδια Υπουργός Ε-
μπορίου & Βιομηχανίας κα Gamea ανέφερε ότι το κρά-
τος σκοπεύει να διαθέσει άμεσα κονδύλια ύψους EGP2,9 
δισ. έναντι εξαγωγικών επιδοτήσεων που οφείλει προς 
2.056 επιχειρήσεις, έχοντας ήδη αποπληρώσει προηγού-
μενες οφειλές της προς εξαγωγείς, συνολικού ύψους 
EGP2,13 δισ. στη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 
τρέχοντος έτους. 

Η Αίγυπτος κορυφαίος παγκοσμίως εξαγωγέας κατε-
ψυγμένων φραουλών το 2019 
Συμφωνα με εγχώρια οικονομικά δημοσιεύματα μέσων 
Μαΐου, η Αίγυπτος αποτέλεσε κατά το έτος 2019 το με-
γαλύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγέα κατεψυγμένων 
φραουλών, αντιστοιχώντας σε μερίδιο 20% των παγκό-
σμιων εξαγωγών του είδους, σε όρους ποσοτήτων. Κατά 
τα σχετικά δημοσιεύματα, η μεγαλύτερη αγορά για τις 
αιγυπτιακές κατεψυγμένες φράουλες το 2019 ήταν η Γερ-
μανία, η οποία απορρόφησε μερίδιο 24% των συνολικών 
αιγυπτιακών εξαγωγών του είδους. Όπως ανέφερε ο οι-
κονομικός Τύπος, οι αιγυπτιακές εξαγωγές κατεψυγμέ-
νων φραουλών το 2019 ήταν μεγέθους 140 χιλ. τόνων σε 
ποσότητες και $165 εκατ. σε αξία. Σύμφωνα με τον οικο-
νομικό Τύπο, οι αιγυπτιακές εξαγωγές κατεψυγμένων 
φραουλών έχουν μεγεθυνθεί κατά 40% στην πενταετία 
2015-2019, παρά το γεγονός ότι αυτές είχαν παλαιότερα 
–το έτος 2016- συνδεθεί με κρούσματα ηπατίτιδας τύπου 
Α στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ορισμένες χώρες, μεταξύ 
των οποίων και η Ε.Ε., να επιβάλουν πρόσθετους εντατι-
κούς ελέγχους στα εισαγόμενα φορτία. 
 
Η COMESA εγκαθιδρύει ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
εμπορικές συναλλαγές 
Όπως ανέφερε στα μέσα Μαΐου ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεδιάσκεψης των 
υπουργών των χωρών μελών της Κοινής Αγοράς Ανατο-
λικής & Νότιας Αφρικής (COMESA) που είναι αρμόδιοι 
για ζητήματα συντονισμού, αποφασίστηκε η δημιουργία 
διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής 
πληροφόρησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα βασικών 
αγαθών μεταξύ των χωρών της εν λόγω περιφερειακής 
συνεργασίας. Η ως άνω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο 
της προσπάθειας αντιμετώπισης των συνεπειών της δι-
εθνούς πανδημίας κορωνοϊού και της γενικότερης διευ-
κόλυνσης της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών στην 
περιοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι υπουργοί 
συντονισμού των εργασιών της COMESA, κατά την τη-
λεδιάσκεψή τους, υιοθέτησαν εξάλλου οδηγίες περί κοι-
νών μέτρων και πρακτικών που θα εφαρμοστούν από τις 
21 χώρες μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση επαρκών ποσο-
τήτων αποθεμάτων βασικών αγαθών (κυρίως τροφίμων 
και φαρμακευτικών προϊόντων) στις χώρες της περιοχής, 
τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όσο και αφού αυτή 
παρέλθει. Οι χώρες μέλη θα δημοσιεύουν επίσης ηλε-
κτρονικά οποιοδήποτε νέο μέτρο εμπορικής ή τελωνεια-
κής φύσης που ενδεχομένως υιοθετούν προς αντιμετώπι-
ση της πανδημίας, ώστε να ενημερώνονται όλα τα υπό-
λοιπα κράτη της COMESA, καθώς και η Γραμματεία του 
εν λόγω περιφερειακού οργανισμού. Οι οδηγίες καλύ-
πτουν εξάλλου τις διακρατικές μεταφορές βασικών αγα-
θών και αγαθών στο πλαίσιο ανθρωπιστικής ή επισιτιστι-
κής βοήθειας.   
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Η Αίγυπτος «χτίζει» αποθέματα σιταριού από εγχώρι-
ες πηγές 
Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, η αιγυπτιακή 
κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε διαδικασία προμήθειας 
αυξημένων ποσοτήτων σιταριού από ντόπιους καλλιερ-
γητές, με σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων ώστε να α-
ντιμετωπιστούν φαινόμενα περικοπής της διαθεσιμότη-
τας – μειωμένων εξαγωγών του προϊόντος από κάποια 
από τις βασικές χώρες-προμηθευτές της Αιγύπτου, όπως 
η Ρωσία και Ρουμανία, προκειμένου αυτές να εξασφαλί-
σουν για τους δικούς τους πληθυσμούς επάρκεια σε σιτά-
ρι κατά την τρέχουσα δυσχερή συγκυρία της διεθνούς 
πανδημίας κορωνοϊού. Κατά τον οικονομικό Τύπο, η 
κρατική Γενική Αρχή Προμηθειών (General Authority 
for Supply Commodities – GASC) έχει προμηθευτεί πο-
σότητες σιταριού μόλις 240 χιλ. τόνων από τον Απρίλιο 
τρέχοντος έτους, ενώ κατά την τελευταία της προσπάθεια 
αγοράς σιταριού από τις διεθνείς αγορές μέσω διαγωνι-
στικής διαδικασίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά 
περιορισμένο αριθμό προσφορών, καθώς αρκετοί από 
τους διεθνείς προμηθευτές θέτουν περιορισμούς στις εξα-
γωγές τους σιταριού, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν 
επαρκή εγχώρια αποθέματα. Τα σχετικά δημοσιεύματα 
αναφέρουν ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει να κα-
ταφέρει να εισάγει συνολικές ποσότητες 800 χιλ. τόνων 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας καλλιεργητικής περιό-
δου σιταριού στο βόρειο ημισφαίριο. Επιπλέον, το αιγυ-
πτιακό κράτος έχει έως το τέλος Μαΐου αγοράσει ποσό-
τητες 3,1 εκατ. τόνων σιταριού από εγχώριους καλλιερ-
γητές, ποσότητα σημαντικότατα αυξημένη σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Ο GAFI εγκρίνει 103 projects σε ιδιωτικό εμπορικό / 
επιχειρηματικό κέντρο του Καΐρου 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαΐου, η 
Γενική Αρχή Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) 
ενέκρινε την παροχή στήριξης σε 103 νέα επενδυτικά 
σχέδια στην επενδυτική ζώνη του νέου μεγάλου εμπορι-
κού / επιχειρηματικού κέντρου City Centre Almaza, το 
οποίο κατασκεύασε ο εμιρατινός όμιλος Majid Al Fut-
taim –ο οποίος διαθέτει πλούσια δραστηριότητα στην 
Αίγυπτο- στα ανατολικά περίχωρα του Καΐρου και εγκαι-
νιάστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2019. Ο GAFI έδωσε 
εξάλλου οδηγίες για την επίσπευση των διαδικασιών χο-
ρήγησης αδειών στα εγκριθέντα εν λόγω επενδυτικά σχέ-
δια. Το επενδυτικό / κατασκευαστικό κόστος του νέου 
εμπορικού κέντρου ανέρχεται σε πλησίον των EGP9,5 
δισ. (περίπου $600 εκατ.), η δε κατασκευή του είχε ξεκι-
νήσει το 2016. Το εν λόγω εμπορικό κέντρο έχει έκταση 
περίπου 120 στρεμμάτων, διαθέτει μεγάλο κατάστημα 
της λιανεμπορικής αλυσίδας Carrefour, 280 εμπορικά 
καταστήματα, χώρους αναψυχής και χώρους στάθμευσης 
οχημάτων.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Πτώση των πωλήσεων της εγχώριας τσιμεντοβιομη-
χανίας το Μάρτιο 
Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα δημοσιευθέντα κλαδικά 
στοιχεία, οι συνολικές πωλήσεις της αιγυπτιακής τσιμε-
ντοβιομηχανίας κατέγραψαν πτώση σε όρους ποσοτήτων, 
της τάξεως του 3% σε μηνιαία και του 2% σε ετήσια βά-
ση το Μάρτιο τρέχοντος έτους, ανερχόμενες σε 4,33   
εκατ. τόνους. Οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου σημείω-
σαν το Μάρτιο πτώση κατά 1,4% σε μηνιαία και κατά 
2,5% σε ετήσια βάση, εξαιτίας της πτώσης της κατα-
σκευαστικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το Μάρτιο κα-
ταγράφηκε αύξηση της ζήτησης τσιμέντου από την ανε-
πίσημη αγορά, σύμφωνα πάντα με τα ως άνω κλαδικά 
στοιχεία. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους, οι πωληθείσες ποσότητες αιγυπτιακού τσιμέντου, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, κατέγραψαν 
άνοδο της τάξεως του 1% σε σύγκριση με το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019 και του 4,9% σε ετήσια βάση, ανερχό-
μενες σε 13,21 εκατ. τόνους. Η εν λόγω συνολική άνοδος 
αποδίδεται στο ευνοϊκό ξεκίνημα του πρώτου διμήνου 
του 2020, με την τάση ωστόσο να αναστρέφεται στη 
διάρκεια του Μαρτίου. 
 
Ξεκινά η κατασκευή συγκροτήματος φωσφορικού 
οξέος στο Abu Tartour 
Στα μέσα Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε 
ότι εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος πρόκειται 
να υπογραφούν οι τελικές συμβάσεις χρηματοδότησης 
του νέου βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής φω-
σφορικού οξέος στην περιοχή Abu Tartour της νοτιοδυτι-
κής Αιγύπτου. Οι εν λόγω συμβάσεις αναμένεται να υπο-
γραφούν μεταξύ της –κρατικών συμφερόντων- βιομηχα-
νίας παραγωγής φωσφορικών αλάτων και πρώτων υλών 
για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, Phosphate 
Misr και σειράς επενδυτών που θα χρηματοδοτήσουν την 
κατασκευή του συγκροτήματος. Θυμίζουμε ότι στο τέλος 
του 2019, η Phosphate Misr  είχε  υπογράψει συμφωνία 
αξίας $842 εκατ. με την κινεζική κρατική κατασκευαστι-
κή εταιρεία Chinese State Construction Engineering 
Corporation (CSCEC) και τον επίσης κινεζικό όμιλο πα-
ραγωγής χημικών Wengfu Group για τη δημιουργία του 
ως άνω νέου συγκροτήματος παραγωγής φωσφορικού 
οξέος, στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας. 
Το συνολικό επενδυτικό κόστος του project εκτιμάται σε 
περίπου $1 δισ., ενώ η ετήσια παραγωγική του δυναμικό-
τητα υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατ. τόνους φωσφορι-
κού οξέος. Η περίοδος κατασκευής αναμένεται να διαρ-
κέσει 30 μήνες, ενώ στη συνέχεια το συγκρότημα θα τε-
θεί σε εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. 
 
Υπογραφή συμφωνίας κατασκευής μονάδας παραγω-
γής αμμωνίας στη Sokhna 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στα μέσα Μαΐου, ο 
αιγυπτιακός όμιλος Egypt Hydrocarbon Corporation, θυ-
γατρικός του μεγάλου ιδιωτικού πετροχημικού ομίλου 
Carbon Holdings, υπέγραψε με τον ιταλικό τεχνικό όμιλο 
Maire Tecnimont συμφωνία για την κατασκευή εργοστα-
σίου παραγωγής αμμωνίας στην περιοχή της Ain Sokhna, 
στην Οικονομική Ζώνη του Σουέζ, επενδυτικού κόστους 
$550 εκατ. Το εργοστάσιο αναμένεται να κατασκευαστεί 
εντός περιόδου 36 μηνών και η δυναμικότητά του θα 
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ανέρχεται σε 1.320 μετρικούς τόνους αμμωνίας ημερησί-
ως. 
 
Μνημόνιο συνεργασίας για την παραγωγή ελαστικών 
οχημάτων στην Αίγυπτο 
Στα μέσα Μαΐου, ο οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι το 
Υπουργείο Δημοσίων Επιχειρήσεων και ο Αραβικός Ορ-
γανισμός Εκβιομηχάνισης (ΑΟΙ, συμφερόντων του αιγυ-
πτιακού Στρατού), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με 
σκοπό την από κοινού σύσταση εταιρείας με ειδίκευση 
στην παραγωγή ελαστικών οχημάτων, τα οποία θα προο-
ρίζονται τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για εξαγω-
γές. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει 
τη δημιουργία δύο νέων εργοστασιακών μονάδων, η 
πρώτη εκ των οποίων αναμένεται να κατασκευαστεί στην 
Οικονομική Ζώνη Σουέζ, στην περιοχή Ain Sokhna, και 
θα ειδικεύεται στην παραγωγή ελαστικών για επιβατικά, 
ελαφρά οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία, η δε δεύτερη 
στην Αλεξάνδρεια και θα ειδικεύεται στην παραγωγή 
ελαστικών για οχήματα βαρέων χρήσεων, όπως για αγρο-
τικά μηχανήματα, τρακτέρ και λοιπό βαρύ μεταφορικό 
εξοπλισμό.  
 
Δημοσιεύματα περί παράτασης ισχύος τρεχόντων   
αντισταθμιστικών δασμών χάλυβα  
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε στα μέσα Μαΐου 
ότι η Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κα Gamea α-
ποφάσισε τη χρονική παράταση ισχύος των αντισταθμι-
στικών δασμών που είχαν επιβληθεί από τον Οκτώβριο 
2019 στις εισαγωγές χαλυβουργικών προϊόντων. Οι εν 
λόγω δασμοί, τριετούς διάρκειας, είχαν επιβληθεί δια του 
διατάγματος υπ’ αριθ. 907/2019, τόσο στον εισαγόμενο 
χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (reinforcing steel bars, 
coils & rods, υπό Κ.Δ. 7213 & 7214), όσο και στα εισα-
γόμενα τεμάχια ημικατεργασμένου σιδήρου & χάλυβα 
(iron / steel billets, υπό Κ.Δ. 7207), στο πλαίσιο των μέ-
τρων διασφάλισης έναντι εισαγωγών από το εξωτερικό 
που έχει υιοθετήσει η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Θυμίζουμε 
ότι στα μέσα Απριλίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπο-
ρίου & Βιομηχανίας είχε αναβάλει την προγραμματισμέ-
νη για τις 11 Απριλίου μείωση του επιπέδου των αντι-
σταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές των εν λόγω προ-
ϊόντων, από τα επίπεδα του 25% για το χάλυβα οπλισμού 
και του 16% για τα τεμάχια ημικατεργασμένου χάλυβα, 
σε 21% και 13%, αντίστοιχα. Τα σχετικά δημοσιεύματα 
ανέφεραν ότι η κα Gamea αποφάσισε να παρατείνει την 
ισχύ των τρεχόντων επιπέδων των αντισταθμιστικών δα-
σμών έως τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους. Όπως αναφέ-
ρουν τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, η παράταση 
ισχύος των αιγυπτιακών αντισταθμιστικών δασμών στις 
εισαγωγές χαλυβουργικών έχει σκοπό την προστασία της 
εγχώριας χαλυβουργίας κυρίως από τουρκικά προϊόντα 
που διατίθενται στην αγορά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. 
Τα σχετικά δημοσιεύματα ανέφεραν πάντως ότι η απόφα-
ση του Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας προκάλεσε 
ανάμικτες αντιδράσεις μεταξύ των εγχώριων καθετοποιη-
μένων χαλυβουργιών.  
 

Επισημαίνεται ότι το διάταγμα του Οκτωβρίου 2019 είχε 
επιβάλει, όσον αφορά τους δασμολογικούς κωδικούς 
7213 & 7214, αρχικό δασμό ύψους 25% επί της αξίας 
(CIF) για την περίοδο 12/10/2019 - 11/4/2020, ο οποίος 
θα μειωνόταν στο 21% για την περίοδο 12/4/2020 - 
11/4/2021 και στο 17% για την περίοδο 12/4/2021 - 
11/4/2022, καθώς και ελάχιστους δασμούς $125, $105 
και $85 ανά τόνο, για εκάστη των ως άνω περιόδων, α-
ντίστοιχα. Όσον αφορά το δασμολογικό κωδικό 7207, το 
διάταγμα προέβλεπε αρχικό δασμό 16% επί της αξίας 
(CIF) για την περίοδο 12/10/2019 - 11/4/2020, ενώ εν 
συνεχεία μείωση αυτού στο 13% για την περίοδο 
12/4/2020 - 11/4/2021 και στο 10% για την περίοδο 
12/4/2021 - 11/4/2022, καθώς επίσης ελάχιστους δα-
σμούς $74, $60 και $46 ανά τόνο, για εκάστη των ως 
άνω περιόδων, αντίστοιχα. 
 
Σημαντική ανταπόκριση στο διεθνή διαγωνισμό για 
έρευνα κοιτασμάτων χρυσού 
Όπως ανέφερε στα μέσα Μαΐου ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, δέκα διεθνείς όμιλοι έχουν μέχρι τώρα αγοράσει 
το εγχειρίδιο των όρων του διεθνούς διαγωνισμού που 
έχει προκηρύξει το αιγυπτιακό κράτος προκειμένου να 
χορηγήσει άδειες για την πραγματοποίηση ερευνών χρυ-
σού και ορυκτών σε συνολικές εκτάσεις 56.000 τετρ. 
χλμ. στην Ανατολική Έρημο και την Ερυθρά Θάλασσα. 
Σημειώνεται ότι το αιγυπτιακό κράτος έχει αρχίσει να 
δέχεται προσφορές στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού 
στις 15 Μαρτίου, ενώ η προθεσμία κατάθεσης προσφο-
ρών λήγει στις 15 Ιουλίου. Ο διαγωνισμός είναι ο πρώτος 
που λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος της νέας, 
αναμορφωμένης νομοθεσίας για την αξιοποίηση του ορυ-
κτού πλούτου της Αιγύπτου, που έχει σκοπό την προσέλ-
κυση ξένων αλλά και εγχώριων επενδύσεων στον κλάδο.   
 
Συμφωνία AOI με όμιλο Benya Capital για μονάδα 
παραγωγής καλωδίων οπτικών ινών 
Στα μέσα Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρ-
θηκε στην επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του 
Αραβικού Οργανισμού Εκβιομηχάνισης (ΑΟΙ, συμφερό-
ντων του αιγυπτιακού Στρατού) και του μεγάλου αιγυπτι-
ακού ομίλου τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συστη-
μάτων Benya Capital (γνωστού περισσότερο ως Fiber 
Misr Systems) με σκοπό τη δημιουργία μεγάλης μονάδας 
–επιφάνειας 50.000 τετρ. μέτρων- παραγωγής καλωδίων 
οπτικών ινών, επενδυτικού κόστους EGP1 δισ., στην Οι-
κονομική Ζώνη της Διώρυγας Σουέζ, πλησίον της περιο-
χής της Ain Sokhna. Όπως δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής 
του ΑΟΙ, κ. El Tarras, ο οποίος υπέγραψε τα σχετικό 
μνημόνιο συνεργασίας με την Benya Capital, «η συμφω-
νία αποσκοπεί στη δημιουργία εθνικής βιομηχανίας που 
να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς 
σε δίκτυα προηγμένης τεχνολογίας και τεχνολογικές τη-
λεπικοινωνιακές υποδομές, ανοίγοντας επίσης το δρόμο 
για την πραγματοποίηση εξαγωγών του παραγόμενου 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς την Αφρική και τον 
Αραβικό κόσμο». Κατά τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύ-
ματα, η παραγωγή του εργοστασίου σχεδιάζεται να ξεκι-
νήσει στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2021, με 
ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 4 εκατ. χλμ. 
καλωδίων οπτικών ινών, η οποία αναμένεται να επιτευ-
χθεί σταδιακά. Η Benya Capital έχει επιλέξει, σύμφωνα 
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με τον οικονομικό Τύπο, τον αμερικανικό όμιλο Corning 
Inc. ως βασικό προμηθευτή του εργοστασίου με οπτικές 
ίνες.    
 
Προς το τέταρτο τρίμηνο 2020 οι διαγωνισμοί για 
έργα αφαλάτωσης 
Σύμφωνα με πρόσφατες σχετικές δηλώσεις του επικεφα-
λής της μονάδας ΣΔΙΤ του αιγυπτιακού Υπουργείου Οι-
κονομικών κ. Hanoura, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που 
ισχύουν σε διεθνές επίπεδο δημιουργούν καθυστερήσεις 
στους διεθνείς ομίλους και συγκεκριμένα στις προσπά-
θειές τους να εκτιμήσουν τα τεχνικά και οικονομικά δε-
δομένα για τις τέσσερις σχεδιαζόμενες μονάδες αφαλά-
τωσης σε παραθαλάσσιες περιοχές της Αιγύπτου 
(συγκεκριμένα μία στην περιοχή Hammam στις μεσογει-
ακές ακτές της χώρας και τρεις στην ακτογραμμή της 
Ερυθράς Θάλασσας, μεταξύ των περιοχών Safaga και 
Quseir), οι διαγωνισμοί για την κατασκευή των οποίων 
προγραμματίζονται για κάποια στιγμή αργότερα φέτος. 
Οι διαγωνισμοί για την κατασκευή των εν λόγω μονάδων 
ήταν προγραμματισμένο να λάβουν χώρα στη διάρκεια 
του δευτέρου τριμήνου, ωστόσο έχουν μετατεθεί χρονικά 
για το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Η Αρχή Διώρυγας Σουέζ περικόπτει τα τέλη διέλευ-
σης για 2 μήνες 
Στις αρχές Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφε-
ρε ότι η Αρχή Διώρυγας Σουέζ έχει περικόψει τα τέλη 
διέλευσης από τη Διώρυγα για πλοία που μεταφέρουν 
εμπορευματοκιβώτια, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, 
έως τις 30/6. Συγκεκριμένα, τα σχετικά δημοσιεύματα 
ανέφεραν ότι τα μειωμένα τέλη διέλευσης ισχύουν για 
πλοία μεταφοράς container, τα οποία διέρχονται από τη 
Διώρυγα, προερχόμενα από λιμάνια των ΗΠΑ, της Βο-
ρειοδυτικής Ευρώπης, καθώς και του Μαρόκου 
(Ταγγέρη) και της Αλγερίας, με προορισμό λιμάνια της 
ΝΑ Ασίας. Για τα προερχόμενα από τις ΗΠΑ πλοία με-
ταφοράς container, τα τέλη μειώνονται κατά 60% έως 
75%, ενώ για τα προερχόμενα από την Ευρώπη και τις 
δύο προαναφερθείσες αφρικανικές χώρες τα τέλη μειώ-
νονται κατά 17%, με ισχύ από 1/5 έως 30/6 τρέχοντος 
έτους. Η εν λόγω κίνηση της Αρχής Διώρυγας Σουέζ α-
ποδίδεται σε προσπάθειά της –ανταγωνιζόμενη λιμάνια 
γειτονικών χωρών της ΝΑ Μεσογείου όπως η Ελλάδα 
και η Κύπρος- να πείσει τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρεί-
ες να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν το κανάλι του 
Σουέζ και τα λιμάνια του για τις μεταφορές τους φορτί-
ων, παρά τις εξαιρετικά πεσμένες διεθνείς τιμές των καυ-
σίμων –που καθιστούν εφικτή την υιοθέτηση εναλλακτι-
κών διαδρομών- αλλά και μεσούσης της τρέχουσας οικο-
νομικής κρίσης λόγω της πανδημίας.       
 
Ελαφρά αυξημένα τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ το 
πρώτο τετράμηνο 2020 
Στις αρχές Μαΐου, ο επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας 
Σουέζ, κ. Rabie, δήλωσε ότι τα έσοδα της Διώρυγας 
Σουέζ εμφανίστηκαν το πρώτο τετράμηνο τρέχοντος 
έτους αυξημένα κατά 2% έναντι της αντίστοιχης περιό-
δου του 2019, στο επίπεδο των $1,907 δισ. (έναντι 
$1,869 δισ. το τετράμηνο 2019), παρά τα προβλήματα  

και τις υφεσιακές τάσεις που έχει δημιουργήσει στην πα-
γκόσμια οικονομία η πανδημία. Ο κ. Rabie δήλωσε επί-
σης ότι ο αριθμός των πλοίων που διήλθαν από τη Διώ-
ρυγα το μήνα Απρίλιο του 2020 σημείωσε αύξηση κατά 
9,6% έναντι του περσινού Απριλίου, καθώς διήλθαν 
1.731 πλοία, σε σύγκριση με 1.580 πλοία τον Απρίλιο 
2019, ενώ επίσης κατά 3,6% αυξήθηκε τον Απρίλιο τρέ-
χοντος έτους το καθαρό τονάζ των διερχόμενων πλοίων, 
έναντι του Απριλίου 2019.  
 
Σε αναμονή κρατικής βοήθειας οι εγχώριες αεροπορι-
κές εταιρείες 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Μαΐου, τα 
οποία βασίστηκαν σε πηγές του Υπουργείου Οικονομι-
κών, ο εθνικός αερομεταφορέας της Αιγύπτου, EgyptAir, 
αναμένει τη λήψη πακέτου χρηματοδοτικής βοήθειας από 
το κράτος, ύψους EGP2 δισ., με την προσδοκία ότι αυτή 
θα εκταμιευθεί προτού αρθούν οι απαγορεύσεις και οι 
περιορισμοί στην εκτέλεση πτήσεων. Κατά τον οικονομι-
κό Τύπο, το αιγυπτιακό κράτος θα καλύψει το χρέος του 
εθνικού αερομεταφορέα, έως ότου η λειτουργική δυναμι-
κότητα της εταιρείας αποκατασταθεί έστω μερικώς, επα-
νερχόμενη σε επίπεδο 80% του τζίρου της στη διάρκεια 
του 2019. Σημειώνεται ότι, όπως είχε εξαγγείλει η αιγυ-
πτιακή κυβέρνηση τον Απρίλιο, η εξεταζόμενη χρηματο-
δοτική συνδρομή προς τον εθνικό αερομεταφορέα θα 
πραγματοποιηθεί με προτιμησιακό επιτόκιο, της τάξεως 
του 8%. Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει 
νωρίτερα εξαγγείλει συνολική πολιτική στήριξης τόσο 
των αερομεταφορών όσο και άλλων κλάδων της εγχώρι-
ας οικονομίας που έχουν πληγεί από τη διεθνή πανδημία 
κορωνοϊού, με συνολικά κονδύλια ύψους EGP10 δισ., 
προερχόμενα από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο διά-
σωσης της οικονομίας, κονδυλίων EGP100 δισ. που έχει 
δεσμεύσει η κυβέρνηση τον περασμένο Μάρτιο για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Η σχεδια-
ζόμενη στήριξη προς τον κλάδο των αερομεταφορών πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων φοροαπαλλαγές, καθώς και 
πρόσβαση των αεροπορικών εταιρειών σε επιδοτούμενα 
δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, ανάλογους με 
εκείνους που προβλέπονται για τις τουριστικές επιχειρή-
σεις.    
Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Πολιτι-
κής Αεροπορίας κ. Manar, η κυβέρνηση έχει συστήσει 
ειδική επιτροπή για να εξετάσει αιτήματα λήψης βοήθει-
ας από τις εγχώριες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες. 
Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, ο κλάδος των ιδιωτι-
κών αερομεταφορέων καλεί το κράτος να του παράσχει 
πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια σε δολλάριο με σκοπό 
τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των εται-
ρειών.  
Τέλος, όπως κατέγραψε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, 
όλα τα αιγυπτιακά αεροδρόμια έχουν εγκαταστήσει θερ-
μικές κάμερες προκειμένου να παρακολουθούν τη θερμο-
κρασία σώματος των ταξιδιωτών. 
 
Δεν διαφαίνεται επί του παρόντος επανέναρξη επιβα-
τικών πτήσεων στην Αίγυπτο 
Στο πλαίσιο των κυβερνητικών ανακοινώσεων σχετικά 
με τα μέτρα περιορισμών της κυκλοφορίας και της λει-
τουργίας διαφόρων κλάδων της οικονομικής δραστηριό-
τητας κατά τη διάρκεια και μετά την παρέλευση των  
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αργιών του τέλους του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης την επ’ αόριστον και μέ-
χρι νεοτέρας συνέχιση της αναστολής των διεθνών επιβα-
τικών πτήσεων από και προς την Αίγυπτο, που πρακτικά 
σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διεθνείς πτήσεις τουλάχι-
στον έως περίπου τα μέσα Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι η αε-
ροπορική κίνηση των διεθνών εμπορευματικών φορτίων 
(cargo) συνεχίζεται κανονικά, ενώ επίσης εκτελούνται 
ορισμένες εγχώριες πτήσεις. Σύμφωνα με σχετικές δηλώ-
σεις του Υπουργού Πολιτικής Αεροπορίας κ. Manar, «η 
Αίγυπτος αναμένει τις σχετικές συστάσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ)».   
 
Κυβερνητική έγκριση χρηματοδότησης EBRD για το 
λιμένα Δαμιέττης 
Στα μέσα Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε 
ότι το Υπουργείο Προγραμματισμού & Οικονομικής Α-
νάπτυξης ενέκρινε τη λήψη δανειακής διευκόλυνσης 
ύψους $300 εκατ. της λιμενικής Αρχής της Δαμιέττης 
(Damietta Port Authority) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) με αντικείμενο 
τη χρηματοδότηση της κατασκευής δεύτερου τερματικού 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (containers) στο λιμάνι. 
Κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, που επικαλέστηκαν πη-
γές της ως άνω λιμενικής Αρχής, η EBRD είχε συμφωνή-
σει κατ’ αρχήν ήδη από πέρσι να χορηγήσει δάνειο 
ύψους €400 εκατ. προς το λιμένα της Δαμιέττης, ωστόσο 
η κρίση που έχει προκαλέσει η διεθνής πανδημία κορω-
νοϊού καθυστέρησε κάπως τη λήψη κυβερνητικής 
έγκρισης για χορήγηση του δανείου.   
 
Η κοινοπραξία Bombardier, Orascom & Arab Con-
tractors ξεκίνησε την κατασκευή του “monorail” 
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε στα μέσα Μαΐου 
ότι η κοινοπραξία του καναδικών συμφερόντων ομίλου 
Bombardier με τους μεγάλους αιγυπτιακούς κατασκευα-
στικούς ομίλους Orascom και Arab Contractors ξεκίνησε 
τις κατασκευαστικές εργασίες της μίας εκ των δύο γραμ-
μών «μονής τροχιάς» (“monorail”), η οποία θα συνδέει 
τα ανατολικά περίχωρα του Καΐρου (Nasr City) με τη νέα 
διοικητική πρωτεύουσα. Θυμίζουμε ότι η δεύτερη γραμ-
μή «μονής τροχιάς» θα συνδέσει τα δυτικά προάστια του 
Καΐρου (6th of October City με τη Γκίζα). Η –
τριακονταετούς διάρκειας- σύμβαση μεταξύ του αιγυπτι-
ακού κράτους και της ως άνω κοινοπραξίας για την κατα-
σκευή και λειτουργία των δύο γραμμών «μονής τροχιάς», 
προϋπολογισμού €3 δισ. είχε υπογραφεί τον Αύγουστο 
2019. Τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανέφεραν λεπτομέ-
ρειες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
συνολικού έργου.  
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Τα αιγυπτιακά ξενοδοχεία ανοίγουν από τα μέσα Μαΐ-
ου, υπό περιορισμούς  
Στις αρχές Μαΐου, στην προσπάθειά της να επανεκκινή-
σει τον κλάδο του τουρισμού, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 
αποφάσισε την επαναλειτουργία από τις 15 Μαΐου, των 
εγχώριων ξενοδοχειακών μονάδων, αποκλειστικά για 
ντόπιους τουρίστες, επιτρέποντας αρχικά τη λειτουργία 
τους μόνον στο 25% της πληρότητάς τους, έως τις αρχές 
Ιουνίου, οπότε το εν λόγω ποσοστό πρόκειται να αυξηθεί 

στο 50%. Τα εγχώρια ξενοδοχεία θα επιτρέπεται εξάλλου 
να απασχολούν σε πρώτη φάση το πολύ το 50% του ερ-
γατικού δυναμικού τους, ενώ οι εργαζόμενοι θα υποβάλ-
λονται σε τακτικούς υγειονομικούς ελέγχους. Τα λει-
τουργούντα ξενοδοχεία επιβάλλεται να διαθέτουν επιτό-
πια κλινική, εφημερεύοντα ιατρό, μικρό χώρο καραντί-
νας, καθώς και εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και 
υλικά απολύμανσης / αποστείρωσης ατόμων, απο-
σκευών, αλλά και χώρων, όπως και συσκευές θερμομέ-
τρησης. Όπως δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Υπουργός 
Τουρισμού & Αρχαιοτήτων κ. El Anany, οι ξενοδοχεια-
κές μονάδες που δεν θα συμμορφώνονται προς τις ανωτέ-
ρω απαιτήσεις θα τιμωρηθούν με αφαίρεση των αδειών 
τους, διευκρινίζοντας επίσης ότι η ανάκαμψη του τουρι-
στικού ρεύματος από το εξωτερικό κατά πάσα πιθανότη-
τα θα καθυστερήσει λίγο ακόμη.  
 
Το Υπ. Οικονομικών θα εγγυηθεί τα χαμηλότοκα δά-
νεια προς τις τουριστικές επιχειρήσεις 
Στα μέσα Μαΐου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε 
ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να εγγυηθεί 
χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους EGP3 δισ. που θα διατε-
θούν από την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) σε 
κρατικές τράπεζες, προκειμένου αυτές να χορηγήσουν   
χαμηλότοκα (με επιτόκιο 5%) δάνεια με ευνοϊκούς όρους 
αποπληρωμής σε εγχώριες ξενοδοχειακές μονάδες και 
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, προκειμένου να 
βοηθηθούν να καλύψουν τις διάφορες υποχρεώσεις τους 
(λειτουργικές, μισθοδοσίας, προς προμηθευτές) εν μέσω 
της κρίσης λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με σχετικό 
ανακοινωθέν, το Υπουργείο Οικονομικών θα εγγυηθεί τα 
ως άνω δάνεια για περίοδο τριών ετών, συμπεριλαμβανο-
μένης περιόδου χάριτος ενός έτους.    
 
Σταδιακή επανεκκίνηση λειτουργίας αιγυπτιακών 
ξενοδοχείων 
Μέχρι μερικές ημέρες μετά τις αργίες του τέλος του ιε-
ρού μήνα του Ραμαζανιού (Eid Al-Fitr), ο οικονομικός 
Τύπος είχε αναφερθεί σε επανεκκίνηση της λειτουργίας –
σε ποσοστό 25% της δυναμικότητάς τους- συνολικά 78 
ξενοδοχειακών μονάδων ανά την επικράτεια της χώρας, 
συγκεκριμένα στις περιοχές Matrouh, Ερυθράς Θάλασ-
σας, Νοτίου Σινά και Αλεξάνδρειας, οι οποίες ελέγχθη-
καν και έλαβαν τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητικά. 
Όπως συμπλήρωσε ο οικονομικός Τύπος, οι ξενοδοχεια-
κές μονάδες και γενικότερα οι τουριστικές εγκαταστά-
σεις αποφασίστηκε να απολαύουν αναβολή της εξόφλη-
σης των οφειλών τους από λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος έως τον προσεχή Οκτώβριο, κατόπιν σχετικής 
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουρ-
γών Ηλεκτρισμού και Τουρισμού & Αρχαιοτήτων.      
 
Προβλέψεις πληρότητας ξενοδοχείων στην Αίγυπτο το 
έτος 2020 
Σε δημοσιευθείσες –στο τέλος Μαΐου- εκτιμήσεις του για 
τον κλάδο τουρισμού κατά το υπόλοιπο του έτους 2020, 
ο όμιλος Colliers International εκτιμά ότι στη διάρκεια 
του 2020, τα ξενοδοχεία στην περιοχή του Καΐρου θα 
καταγράψουν ποσοστό πληρότητας στο επίπεδο του 
44%, ενώ το 2021 η πληρότητά τους θα ανέβει στο 65%. 
Για την Αλεξάνδρεια, το φετινό  ποσοστό πληρότητας 
των ξενοδοχείων αναμένεται να ανέλθει σε 43%, ενώ το 
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2021 προβλέπεται να αυξηθεί σε 62%. Για τη Hurghada 
η φετινή πληρότητα προβλέπεται να φθάσει το 34% και 
για το Sharm El Sheikh το 31%, αντίστοιχα, ενώ για το 
2021 τα εν λόγω ποσοστά αναμένεται να αυξηθούν σε 
62% και σε 43%, αντίστοιχα.  
 

ΣΟΥΔΑΝ 
Διάσκεψη «φίλων του Σουδάν» (Παρίσι, 7/5/2020) 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Μαΐου, ο 
Σουδανός Υπουργός Οικονομικών κ. Al-Badawi ευχαρί-
στησε τους «φίλους του Σουδάν» και ιδιαίτερα την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, «για τη συνεχή υποστήριξή τους προς 
το σουδανικό λαό και τη δέσμευση συνολικού χρηματο-
δοτικού πακέτου ύψους €460 εκατ., προς ενθάρρυνση 
των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων στη χώρα, καθώς 
και του φιλόδοξου κυβερνητικού προγράμματος για τη 
στήριξη της σουδανικής οικονομίας». Σημειώνεται ότι η 
διάσκεψη «φίλων του Σουδάν» διεξήχθη στις 7/5 με επί-
κεντρο το Παρίσι, μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, εν 
όψει και της επί μακρόν αναμενόμενης διάσκεψης δι-
εθνών δωρητών προς στήριξη της οικονομίας του Σου-
δάν, που αναμένεται να λάβει χώρα στο Βερολίνο, τον 
Ιούνιο τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα σχετικά οικονο-
μικά δημοσιεύματα, κατά την τηλεδιάσκεψη του Παρι-
σιού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Νορβηγία και η 
Σουηδία ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνεισφέ-
ρουν έως €100 εκατ. στη στήριξη και ανασυγκρότηση 
του Σουδάν, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα γνωστοποίησε 
τη δημιουργία ενός καταπιστευματικού ταμείου δωρη-
τών, το οποίο είναι έτοιμο να δεχθεί κεφάλαια προς χρη-
ματοδότηση συγκεκριμένων, πάνω από 20 τον αριθμό, 
επενδυτικών / αναπτυξιακών σχεδίων που έχει προτείνει 
προς υλοποίηση η σουδανική κυβέρνηση.  
 
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ο δείκτης πληθωρισμού 
στο Σουδάν 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρε-
σίας του Σουδάν, ο ρυθμός πληθωρισμού τον Απρίλιο 
τρέχοντος έτους κατέγραψε εκ νέου μεγάλη αύξηση, 
φθάνοντας στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 99%, έναντι 
81,64% το Μάρτιο, 71,36% το Φεβρουάριο, 64,28% τον 
Ιανουάριο, 57,01% το Δεκέμβριο και 60,67% το Νοέμ-
βριο 2019, αντίστοιχα. Η άνοδος του τιμάριθμου τον Α-
πρίλιο αποδίδεται και πάλι κυρίως στην άνοδο των εγχώ-
ριων τιμών των τροφίμων, ως αποτέλεσμα των ελλείψε-
ων που εμφανίζει η χώρα σε βασικά αγαθά όπως το αλεύ-
ρι -και συναφώς το ψωμί- και του συνακόλουθου φαινο-
μένου της ανεπίσημης, «μαύρης» αγοράς σε πολλές κα-
τηγορίες αγαθών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με εγχώριες 
δημοσιογραφικές πηγές, ο τριπλασιασμός της τιμής του 
ψωμιού υπήρξε από τις πρωταρχικές αφορμές της 
έναρξης των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά του καθε-
στώτος του –έκπτωτου πλέον- προέδρου Al-Bashir, το 
Δεκέμβριο του 2018.  
 
Δημιουργία κρατικού ταμείου αξιοποίησης περιου-
σιών που έχουν δημευθεί 
Όπως δήλωσε στα μέσα Μαΐου ο Σουδανός Υπουργός 
Οικονομικών κ. Al-Badawi, το σουδανικό κράτος σύστη-
σε ειδικό ταμείο για τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων πρώην στελεχών του έκπτωτου 

καθεστώτος Al-Bashir, τα οποία έχουν δημευθεί λόγω 
του ότι είχαν αποκτηθεί παράνομα. Κατά τον κ. Al-
Badawi, τα δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, τόσο υπό 
μορφή χρημάτων και χρεογράφων όσο και με τη μορφή 
γαιών, θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν τη χρημα-
τοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους, των αποφασισθεισών και προωθούμενων μεγάλων 
αυξήσεων των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς 
επίσης και των όποιων έκτακτων μέτρων ληφθούν με 
σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας 
κορωνοϊού.     
 
Στο τέλος Ιουνίου η διεθνής διάσκεψη δωρητών για 
το Σουδάν 
Όπως ανέφερε στα μέσα Μαΐου ο οικονομικός Τύπος, ο 
επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κ. Borrell ανα-
κοίνωσε ότι η επί μακρόν αναμενόμενη διάσκεψη διε-
θνών δωρητών προς στήριξη της οικονομίας του Σουδάν 
πρόκειται να λάβει χώρα στο Βερολίνο, στις 25 Ιουνίου. 
Η διάσκεψη, η οποία φέρει τίτλο “Sudan Partnership 
Conference” διοργανώνεται από την Ε.Ε., σε συνεργασία 
με τη γερμανική κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη και την 
κυβέρνηση του Σουδάν, σε μία προσπάθεια εξασφάλισης 
της υποστήριξης της διεθνούς κοινότητας στην εν εξελί-
ξει διαδικασία πολιτικής μετάβασης στο Σουδάν. Η εν 
λόγω διάσκεψη αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνή κε-
φάλαια που θα βοηθήσουν την οικονομική ανάκαμψη και 
την ανάπτυξη της χώρας, έπειτα από 30 χρόνια απομονω-
τισμού και σωρείας διεθνών κυρώσεων κατά του καθε-
στώτος Al-Bashir. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, ο 
κύριος όγκος των διεθνών κεφαλαίων που θα δεσμευθούν 
για την ανάπτυξη του Σουδάν εκτιμάται πως θα προέλ-
θουν από την Ε.Ε. 
 
Περιορισμούς στις αναλήψεις εφαρμόζουν οι σουδανι-
κές τράπεζες 
Στα μέσα Μαΐου, ο οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι οι 
τράπεζες του Σουδάν εφάρμοσαν κεφαλαιακούς περιορι-
σμούς, θέτοντας το όριο στις ημερήσιες αναλήψεις με-
τρητών στο επίπεδο των 2.000 σουδανικών λιρών (που 
αντιστοιχούν σε περίπου $36 με βάση την επίσημη ισοτι-
μία), έναντι 5.000 λιρών που ίσχυε προηγουμένως. Απο-
τέλεσμα των εν λόγω περιορισμών υπήρξε ο σχηματι-
σμός μακρών ουρών αναμονής έξω από τις τράπεζες, στα 
αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ). Η 
κατάσταση εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη δεδομένου 
ότι, εν όψει της γιορτής του τέλους του Ραμαζανιού (Eid 
Al-Fitr), τα εγχώρια νοικοκυριά είχαν μεγαλύτερη ανά-
γκη από μετρητά, ενώ αρκετά αυτόματα τραπεζικά μηχα-
νήματα (ΑΤΜ) είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας της 
εντατικής χρήσης. 
 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν δημοσιεύουμε πληρο-
φορίες περί επερχόμενων εμπορικών εκθέσεων στην Αί-
γυπτο, δεδομένου ότι προς το παρόν και μέχρι νεοτέρας, 
η πραγματοποίηση εκθέσεων, εμπορικών εκδηλώσεων 
και επιχειρηματικών συνεδρίων έχει ανασταλεί εξαιτίας 
της διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού.  
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