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ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, τετραμήνου 2020 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα 
οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο 
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020 ανήλθε σε €177,22 εκατ., μειωμένη κατά 39,9% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όταν είχε ανέλθει σε €294,88 εκατ. Η 
εν λόγω μείωση φαίνεται να οφείλεται, κατά κύριο λόγο, αφ’ ενός στη σημαντική πτώ-
ση της αξίας των εξαγωγών μας πετρελαιοειδών (-51,9%) εξαιτίας της διεθνώς διαμορ-
φωμένης τάσης εξαιρετικά χαμηλών τιμών των καυσίμων, αλλά και αφ’ ετέρου στις 
δυσκολίες και στη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία που έχει δημιουργήσει η 
διεθνής πανδημία κορωνοϊού. Επισημαίνεται ότι το τετράμηνο 2020, η αξία των μη 
πετρελαϊκών εξαγωγών της Ελλάδας προς την Αίγυπτο (εξαγωγές πλην κεφαλαίου 27) 
κατέγραψε ελαφρότατη μείωση κατά 5,9% σε ετήσια βάση, ανερχόμενη σε €72,14 ε-
κατ., έναντι €76,62 εκατ. το αντίστοιχο τετράμηνο 2019. Από την άλλη πλευρά, το 
τετράμηνο 2020 οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο έφθασαν τα €232,45 εκατ., 
μειωμένες κατά 16,2% έναντι του τετραμήνου 2019, όταν είχαν ανέλθει σε €277,49 
εκατ.  
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία τετραμήνου 2020, η Αίγυπτος 
κατατάσσεται 17η μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊό-
ντων, απορροφώντας ποσοστό 1,8% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από 
την άλλη πλευρά κατατάσσεται 18η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, 
με μερίδιο 1,4% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.  
Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το τετράμηνο 2020 παρουσίασε έλλειμμα για την 
Ελλάδα, της τάξεως των €55,23 εκατ., έναντι πλεονάσματος της τάξεως των €17,39 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά 
417,6%). Κατά την ίδια ως άνω περίοδο, ο διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε 
σημαντικά μειωμένος κατά 28,4%, στα €409,67 εκατ., έναντι €572,36 εκατ. το τετρά-
μηνο 2019.  
Για λόγους πληρότητας, αναφέρουμε ότι με βάση τα στοιχεία της αιγυπτιακής στατι-
στικής υπηρεσίας (CAPMAS), τα οποία καλύπτουν μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2020, 
οι ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο εμφανίζονται μειωμένες κατά 37,2% σε σύγκριση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2019, ανερχόμενες σε $119,38 εκατ., ενώ οι αιγυπτιακές εξα-
γωγές προς Ελλάδα εμφανίζονται μειωμένες κατά 18,5% ανεχόμενες σε $141,63 εκατ.  

Με κριτήριο την αξία στις κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων και με βάση 
την ταξινόμηση τετραψήφιων κωδικών δασμολογίου, αυξήσεις κατά το πρώτο τετρά-
μηνο του 2020 εμφάνισαν οι εξαγωγές μας σε μήλα / αχλάδια / κυδώνια (Κ.Δ.0808-
αύξηση 4,3%), σε τσιγάρα & πούρα (Κ.Δ.2402-αύξηση 61,1%), σε φράουλες, σμέου-
ρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κλπ. (Κ.Δ.8210-αύξηση 65,4%), σε παρασκευάσματα 
διατροφής (Κ.Δ.2106-αύξηση 21,7%) και σε αντικροτικά / ανασχετικά οξείδωσης 
(Κ.Δ.3811-αύξηση 299,3%). Αντιθέτως, μειώσεις σημείωσαν οι εξαγωγές μας πετρε-
λαιοειδών & αερίου (λάδια από πετρέλαιο - Κ.Δ.2710 μείωση 45,4%, κοκ από πετρέ-
λαιο -Κ.Δ.2713 μείωση 62,3%, αέρια πετρελαίου- Κ.Δ.2711 μείωση 86,5%), βαμβα-
κιού μη λαναρισμένου / χτενισμένου (Κ.Δ.5201-μείωση 12,6%), πιατικών & ειδών 
οικιακής χρήσης από πλαστικές ύλες (Κ.Δ.3924-μείωση 11,1%), χαρτιού / χαρτονιών 
επιχρισμένων με καολίνη (Κ.Δ.4810-μείωση 13,6%), ακατέργαστων καπνών 
(Κ.Δ.2401-μείωση 4,3%), εντομοκτόνων / ζιζανιοκτόνων (Κ.Δ.3808-μείωση 50,8%), 
παρασκευασμένων & διατηρημένων φρούτων (Κ.Δ.2008-μείωση 43,1%) και πλατέων 



 

 

προϊόντων έλασης από σίδηρο-χάλυβα (Κ.Δ.7210-μείωση 
25,5%).  
Όσον αφορά τις αιγυπτιακές εξαγωγές προς Ελλάδα, ως 
σημαντικότερες κατηγορίες το τετράμηνο 2020 εμφανίζο-
νται τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο & ασφαλτούχα 
ορυκτά (Κ.Δ.2709, αξία €135,83 εκατ., αύξηση 24,8%), οι 
πατάτες (Κ.Δ.0701, αξία €27,47 εκατ., μείωση 34,5%), τα 
ορυκτά ή χημικά αζωτούχα λιπάσματα (Κ.Δ.3102, αξία 
€22,1 εκατ., αύξηση 0,3%), το αργίλιο σε ακατέργαστη 
μορφή (Κ.Δ.7601, αξία €6,56 εκατ., αύξηση 322,2%), τα 
λάδια από πετρέλαιο & ασφαλτούχα ορυκτά (Κ.Δ.2710, 
αξία €4,35 εκατ., μείωση 91,2%), τα πολυμερή του αιθυλε-
νίου (Κ.Δ.3901, αξία €4,09 εκατ., μείωση 12,3%), το χαρτί 
καθαριότητας (Κ.Δ.4803, αξία €2,09 εκατ., μείωση 41,6%), 
τα αλκυλοβενζόλια και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα 
(Κ.Δ.3817, αξία €1,93 εκατ., αύξηση 16,2%), οι άκυκλες 
αλκοόλες & τα παράγωγά τους (Κ.Δ.2905, αξία €1,87   
εκατ., μείωση 78,3%), τα πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, 
καθαριότητας  (Κ.Δ.6302, αξία €1,86 εκατ., αύξηση 
118,3%), τα ορυκτά ή χημικά καλιούχα λιπάσματα 
(Κ.Δ.3104, αξία €1,74 εκατ., αύξηση 598,9%), τα κρεμμύ-
δια / σκόρδα /πράσα (Κ.Δ.0703, αξία €1,5 εκατ., μείωση 
57,1%), τα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα με 2 ή 3 στοιχεία-
άζωτο/φωσφόρο/κάλιο (Κ.Δ.3105, αξία €1,33 εκατ., αύξη-
ση 66,3%), τα παρασκευασμένα/διατηρημένα λαχανικά 
(Κ.Δ.2005, αξία €1,24 εκατ., μείωση 35,2%) και τα σύρμα-
τα από χαλκό (Κ.Δ.7408, αξία €1,15 εκατ., η κατηγορία 
δεν εμφανιζόταν το τετράμηνο 2019).  
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Νέα πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων στα $36 
δισ. το Μάιο 2020 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
Αιγύπτου (CBE), ως το τέλος Μαΐου 2020 τα συναλλαγμα-
τικά διαθέσιμα της χώρας κατέγραψαν –για τρίτη συνεχή 
φορά, έπειτα από 14 μήνες προηγούμενης συνεχούς ανόδου 
έως το Φεβρουάριο 2020- ελαφρότερη αυτή τη φορά μη-
νιαία πτώση της τάξεως του $1,04 δισ. και ανήλθαν σε $36 
δισ., έναντι $37,04 δισ. τον Απρίλιο, $40,11 δισ. το Μάρτι-
ο, $45,51 δισ. το Φεβρουάριο και $45,46 δισ. τον Ιανουάρι-
ο 2020, αντίστοιχα. Θυμίζουμε ότι τα συναλλαγματικά α-
ποθέματα της χώρας είχαν καταγράψει στη διάρκεια του 
2018, του 2019 και του πρώτου διμήνου του 2020 διαδοχι-
κά ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των αρχών 
του 2011, υπερβαίνοντας τα $45 δισ., ενώ στη συνέχεια, 
κατά το τελευταίο τρίμηνο βαίνουν μειούμενα καθώς χρη-
σιμοποιούνται προς κάλυψη έκτακτων συναλλαγματικών 
αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία κορωνοϊού. 
Για λόγους σύγκρισης αναφέρουμε ότι τα συναλλαγματικά 
αποθέματα της Αιγύπτου το Μάιο 2019 ανέρχονταν σε 
$44,27 δισ.  
 
Πτώση του πληθωρισμού το Μάιο 2020 σε χαμηλότερο 
επίπεδο τελευταίου εξαμήνου  
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές Ιουνίου η 
αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα (CBE), ο δείκτης πληθωρι-
σμού σημείωσε το Μάιο 2020 αξιόλογη πτώση στο επίπεδο 
του 4,7% σε ετήσια βάση, έναντι 5,88% τον Απρίλιο, 
5,09% το Μάρτιο, 5,32% το Φεβρουάριο και 7,17% τον 
Ιανουάριο, αντίστοιχα.  Ο δείκτης πληθωρισμού του Μαΐου 
ανήλθε στο χαμηλότερο επίπεδό του από το Νοέμβριο 

2019 (3,63%). Ο δομικός πληθωρισμός κατέγραψε το 
Μάιο 2020 επίσης αξιόλογη πτώση, φθάνοντας το 
επίπεδο του 1,54% σε ετήσια βάση, έναντι 2,54% τον 
Απρίλιο,  1,89% το Μάρτιο, 1,92% το Φεβρουάριο 
και 2,66% τον Ιανουάριο, αντίστοιχα. Η σημαντική 
πτώση του πληθωρισμού το Μάιο αποδίδεται κυρίως 
στην αναστροφή της πρόσφατης αυξητικής τάσης του 
επιπέδου τιμών των τροφίμων. Επισημαίνεται ότι το 
Μάιο 2019, ο δείκτης πληθωρισμού στην Αίγυπτο 
είχε ανέλθει σε 14,09% σε ετήσια βάση.  
 
Δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών για το ρυθμό ανά-
πτυξης και το δημοσιονομικό έλλειμμα 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. 
Maait στις αρχές Ιουνίου, στο πλαίσιο της συζήτησης 
του κρατικού προϋπολογισμού του προσεχούς οικο-
νομικού έτους (2020/21), η οικονομική κρίση που 
έχει προκαλέσει η πανδημία κορωνοϊού έχει ως απο-
τέλεσμα την προς τα κάτω αναθεώρηση του αναπτυ-
ξιακού στόχου κατά το τρέχον έτος (2019/20) στο 
επίπεδο του 4% έναντι στόχου 5,8% πριν το ξέσπα-
σμα της πανδημίας, δεδομένου ότι η κρίση έχει προ-
καλέσει πτώση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κατά 
περίπου EGP130 δισ. Η ως άνω εκτίμηση του Υπουρ-
γού Οικονομικών εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη 
από προηγούμενες κυβερνητικές εκτιμήσεις που 
έφερναν το ρυθμό ανάπτυξης σε μεταξύ 2% και 3,5% 
σε συνάρτηση με τη διάρκεια της πανδημίας. 
Ο κ. Maait διευκρίνισε ότι τα κρατικά έσοδα τρέχο-
ντος οικονομικού έτους εμφανίζονται μειωμένα κατά 
περίπου EGP124 δισ., ως αποτέλεσμα της κάθετης 
πτώσης του επιπέδου δραστηριότητας σε πληθώρα 
οικονομικών κλάδων. Σύμφωνα με τον κ. Maait, η 
αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ήδη εκταμιεύσει συνολικά 
κονδύλια EGP63 δισ. από το πακέτο «διάσωσης» της 
οικονομίας, ύψους EGP100 δισ., που ανήγγειλε ο 
Πρόεδρος της χώρας, κ. Al Sisi τον περασμένο Μάρ-
τιο, προς στήριξη τόσο του κλάδου υγείας, όσο και 
της βιομηχανίας, των εξαγωγικών επιχειρήσεων, του 
τουρισμού, των αερομεταφορών, του Υπουργείου 
Προμηθειών για την ενίσχυση των αποθεμάτων βασι-
κών αγαθών, αλλά και της κρατικής Γενικής Αρχής 
Προμηθειών (GASC) για την αγορά μεγάλων ποσοτή-
των σιταριού προς δημιουργία αποθέματος ασφαλεί-
ας. 
Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης ότι κατά το 
προσεχές οικονομικό έτος (2020/21) οι κρατικές δα-
πάνες εκτιμάται πως θα ανέλθουν σε περίπου 
EGP1,713 τρισ., αυξημένες έναντι δαπανών 
EGP1,574 τρισ. στον προϋπολογισμό του έτους 
2019/20. Ο κ. Maait ανέφερε επίσης ότι στόχος της 
κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2021/22 είναι ο 
περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 
επίπεδο των EGP415,2 δισ., που θεωρείται πως θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του ΑΕΠ, με έσοδα 
ύψους EGP1,351 τρισ. (εκ των οποίων EGP1,059 
τρισ. φορολογικά) και δαπάνες ύψους EGP1,758 τρισ. 
(με περιορισμό των δαπανών εξυπηρέτησης του δη-
μοσίου χρέους στο επίπεδο των EGP528,9 δισ.).     
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Ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2020/21 από 
το αιγυπτιακό κοινοβούλιο 
Στις 17/6 η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινοβουλίου 
ψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2020/21, χωρίς να έχει προβεί σε σημαντικές τρο-
ποποιήσεις ουσίας επί του αρχικού σχεδίου που είχε υπο-
βάλει πριν μερικούς μήνες το Υπουργείο Οικονομικών. 
Όπως ανέφερε σχετικά ο οικονομικός Τύπος, ο ψηφι-
σθείς προϋπολογισμός του προσεχούς οικονομικού έτους 
περιλαμβάνει –κατόπιν σχετικής απαίτησης του κοινο-
βουλίου- αυξημένες συνολικές κρατικές δαπάνες στους 
τομείς υγείας, καθώς και εκπαίδευσης / επιστημονικής 
έρευνας, με αποτέλεσμα τα σχετικά κονδύλια να ανέρχο-
νται πλέον –σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών- σε 
EGP258,5 δισ. όσον αφορά την υγεία και σε EGP424 
δισ. όσον αφορά την εκπαίδευση και την έρευνα. Σύμφω-
να με το σχετικό ανακοινωθέν του Υπουργείου Οικονο-
μικών, το συνολικό ύψος των κρατικών κονδυλίων για 
τους δύο ως άνω τομείς εκπληρώνει τη συνταγματική 
απαίτηση διάθεσης του 10% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας 
σε δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης / έρευνας. Κατά το 
Υπουργείο Οικονομικών, στο τέλος του πρώτου τριμή-
νου του οικονομικού έτους 2020/21 (τέλος προσεχούς 
Σεπτεμβρίου), ο προϋπολογισμός πρόκειται να αναθεω-
ρηθεί επί τη βάσει της έως τότε εξέλιξης των μακροοικο-
νομικών δεδομένων, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδη-
μίας.  
 
Η κυβέρνηση αναθεωρεί προς τα άνω το στόχο ανά-
πτυξης του έτους 2020/21 
Στις 18/6, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Maait ανακοίνω-
σε ότι η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει προς τα άνω τις 
εκτιμήσεις της σχετικά το στόχο του ρυθμού ανάπτυξης 
του προσεχούς οικονομικού έτους (2020/21), φέρνοντάς 
τον στο 5%, έναντι ρυθμού 3,5% με 4% της πλέον πρό-
σφατης προηγούμενης –αισιόδοξης, βασισμένης στην 
υπόθεση ότι η πανδημία θα έχει λήξει έως τον Ιούνιο-
Ιούλιο 2020- πρόβλεψης του Υπουργείου Προγραμματι-
σμού & Οικονομικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, ο κ. Maait 
δήλωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον οικονομι-
κό έτος που λήγει στο τέλος Ιουνίου εκτιμάται σε 3,54%, 
ενώ το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος σε αναλο-
γία προς το ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 7,5% και η 
σχέση δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να δια-
μορφωθεί σε μεταξύ 85,8% και 87%, έναντι προηγούμε-
νης εκτίμησης 82,3%.   
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Έγκριση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του ΔΝΤ 
προς την Αίγυπτο, μονοετούς διάρκειας  
Στις 26 Ιουνίου, το εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ενέκρινε την παροχή νέας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προς την Αίγυπτο, μέσω 
“stand-by arrangement” δωδεκάμηνης διάρκειας, συνολι-
κού ύψους $5,2 δισ. Σημειώνεται ότι προηγουμένως, στις 
5/6, είχε επέλθει σχετική συμφωνία μεταξύ της αιγυπτια-
κής κυβέρνησης και του ΔΝΤ σε τεχνικό επίπεδο. Σύμ-
φωνα με το ανακοινωθέν του Ταμείου, η ως άνω έγκριση 
επιτρέπει την άμεση εκταμίευση κονδυλίων ύψους $2 
δισ. που θα αποτελέσουν την πρώτη δόση της χρηματο-
δοτικής διευκόλυνσης προς την Αίγυπτο, με τα υπολειπό- 

μενα κονδύλια (ύψους $3,2 δισ.) να πρόκειται να εκταμι-
ευθούν σε δύο δόσεις, κατόπιν αξιολογήσεων από το Τα-
μείο της πορείας της οικονομίας της χώρας και της υλο-
ποίησης κυβερνητικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η ως άνω χρηματοδοτική 
διευκόλυνση θα βοηθήσει την Αίγυπτο να αντιμετωπίσει 
τις οικονομικές προκλήσεις που έχει επιφέρει η πανδημί-
α, περιορίζοντας την ανισορροπία που εμφανίζεται στο 
ισοζύγιο πληρωμών της, αλλά και καλύπτοντας μέρος 
του δημοσιονομικού της ελλείμματος, με έμφαση στην 
υποστήριξη των κλάδων υγείας και προγραμμάτων κοι-
νωνικής προστασίας, στην περαιτέρω προώθηση των οι-
κονομικών μεταρρυθμίσεων, στην ενίσχυση της μεγέθυν-
σης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. 
Σημειώνεται ότι στις 11/5 το εκτελεστικό συμβούλιο του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είχε εγκρίνει 
προηγούμενο αίτημα της αιγυπτιακής κυβέρνησης για 
λήψη επείγουσας χρηματοδοτικής αρωγής ύψους $2,772 
δισ. μέσω του διαθέσιμου “rapid financing instru-
ment” (RFI) προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανά-
γκες του ισοζυγίου πληρωμών και να αντιμετωπιστούν οι 
αρνητικές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στην 
Αίγυπτο. Η εκταμίευση της εν λόγω χρηματοδότησης 
έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα αργότερα, στις 12/5, ενώ 
παράλληλα, όπως έχουν αναφέρει κρατικές πηγές, η αι-
γυπτιακή κυβέρνηση ευρίσκεται σε συνομιλίες και με 
άλλους διεθνείς πιστωτές, τόσο χρηματοδοτικούς οργανι-
σμούς όσο και χώρες, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθε-
των πόρων της τάξεως των $4 δισ.  
 
Εκτιμήσεις Παγκόσμιας Τράπεζας για τον αιγυπτιακό 
ρυθμό ανάπτυξης 
Στο πλαίσιο της πολύ πρόσφατα δημοσιευθείσας έκθεσής 
της με τίτλο “Global Economic Prospects June 2020”, η 
Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά τον αναπτυξιακό ρυθμό της 
αιγυπτιακής οικονομίας κατά το τρέχον οικονομικό έτος 
(2019/20) σε 3%, έναντι προηγούμενης φετινής της εκτί-
μησης που τον έφερνε στο 5,9%. Κατά την Παγκόσμια 
Τράπεζα, καίτοι η οικονομική δραστηριότητα στην Αίγυ-
πτο ξεκίνησε με εξαιρετικά ευοίωνες αναπτυξιακές προο-
πτικές το τρέχον οικονομικό έτος, η πορεία της έχει 
έκτοτε διαταραχθεί εξαιτίας της πανδημίας. Η Παγκόσμι-
α Τράπεζα εκτιμά ότι ο αναπτυξιακός ρυθμός της Αιγύ-
πτου για το προσεχές οικονομικό έτος (2020/21) θα είναι 
ακόμη χαμηλότερος, στο 2,1%, έναντι προηγούμενης 
πρόβλεψής της για ρυθμό ανάπτυξης στο 6%. Η Παγκό-
σμια Τράπεζα επισημαίνει ότι τόσο η Αίγυπτος όσο και 
τα υπόλοιπα κράτη της ευρύτερης περιοχής πρέπει να 
συνεχίσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με κύριο 
στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίμα-
τος και την προσέλκυση επενδύσεων. 
 
Άνοιγμα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας 
στην Αίγυπτο από τέλος Ιουνίου, έναρξη πτήσεων 
Από τις 27/6 η αιγυπτιακή κυβέρνηση ήρε σταδιακά τους 
περιορισμούς κυκλοφορίας και λειτουργίας καταστημά-
των, επιχειρήσεων και λοιπών υπηρεσιών, οι οποίοι είχαν 
επιβληθεί τον περασμένο Μάρτιο, λίγο μετά το ξέσπα-
σμα της επιδημίας κορωνοϊού στη χώρα. Σύμφωνα με τον 
Αιγύπτιο Π/Θ κ. Madbouly, η άρση των περιορισμών 
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αποσκοπεί στην επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε την 
περικοπή της διάρκειας απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
στο διάστημα 12 πμ έως 4 πμ καθημερινά, αντί 8 μμ έως 
4 πμ που ήταν μέχρι τώρα, καθώς και την επαναφορά 
κανονικών ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων, των 
εμπορικών κέντρων, των εστιατορίων και καφετεριών, με 
τις δύο τελευταίες κατηγορίες να ξανανοίγουν τις πόρτες 
τους για το καταναλωτικό κοινό. Από τις 27/6 και μέχρι 
νεοτέρας, τα εμπορικά καταστήματα και τα εμπορικά 
κέντρα κλείνουν στις 9 μμ, ενώ τα καταστήματα εστία-
σης στις 10 μμ το αργότερο. Αρκετά δημοσιεύματα ανέ-
φεραν ότι η κυβέρνηση σκέπτεται να καταστήσει τα ως 
άνω ωράρια λειτουργίας μόνιμα, ώστε τα καταστήματα 
να μην παραμένουν ανοικτά πολύ αργά τη νύχτα, όπως 
γινόταν στην προ κορωνοϊού εποχή. Επίσης, από τις 27/6 
ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό οι κινηματογράφοι, 
τα θέατρα και οι αθλητικοί σύλλογοι, με οροφή ποσο-
στού 25% του επιπέδου πλήρους δυναμικότητάς τους. 
Σύμφωνα με σχετικές διευκρινίσεις της κυβέρνησης, τα 
δημόσια πάρκα, οι δημόσιοι χώροι αναψυχής και οι πα-
ραλίες θα παραμείνουν επί του παρόντος κλειστά, με ε-
ξαίρεση βεβαίως τις ιδιωτικές παραλίες ξενοδοχείων και 
κλειστών οικισμών (compounds).  
Σύμφωνα εξάλλου με σχετικές ανακοινώσεις, από την 1η 
Ιουλίου ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, EgyptAir, 
επανεκκινεί τις πτήσεις του, αρχικά προς 22 και σταδια-
κά στη συνέχεια προς 29 διεθνείς προορισμούς, μεταξύ 
των οποίων η Αθήνα. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί 
ανακοίνωση της αιγυπτιακής κυβέρνησης στις 14/6 σχε-
δίου επανέναρξης των διεθνών επιβατικών πτήσεων αρ-
χής γενομένης από την 1η Ιουλίου, με τις διεθνείς τουρι-
στικές πτήσεις charter να επιτρέπονται από και προς τις 
τρεις κύριες τουριστικές περιφέρειες της χώρας (Ερυθράς 
Θάλασσας, Νοτίου Σινά και Matrouh).  
Επιπλέον, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου στις 
αρχές Ιουνίου, έχει υιοθετηθεί δέσμη κινήτρων προς εγ-
χώριους τουριστικούς πράκτορες που διαθέτουν τουρι-
στικά πακέτα προς τις τρεις ανωτέρω περιοχές της Αιγύ-
πτου που μπορούν να υποδέχονται τουρίστες από το εξω-
τερικό, μεταξύ των οποίων η χορήγηση θεωρήσεων εισό-
δου άνευ χρέωσης έως το τέλος Οκτωβρίου και εκπτώ-
σεις σε τέλη χρήσης υπηρεσιών αεροδρομίου.   
 
Το αιγυπτιακό κρατικό αναπτυξιακό ταμείο στην 43η 
θέση παγκόσμιας κατάταξης 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουνίου, 
το νεοσύστατο κρατικό αναπτυξιακό ταμείο της Αιγύ-
πτου (SWF) κατέλαβε την 43η θέση μεταξύ 93 συνολικά, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάλογων κρατικών επενδυτικών 
ταμείων, σε κατάταξη που τηρεί το Sovereign Wealth 
Fund Institute (SWFI). Σύμφωνα με την κατάταξη, η αξία 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το 
SWF ανέρχεται σε πλησίον των $12 δισ., αντιπροσωπεύ-
οντας μερίδιο 0,14% των συνολικών περιουσιακών στοι-
χείων των ανά τον κόσμο κρατικών επενδυτικών ταμεί-
ων. Σημειώνεται ότι το αιγυπτιακό κρατικό αναπτυξιακό 
ταμείο περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στη σχετική κα-
τάταξη, ενώ το ύψος των στοιχείων ενεργητικού του ανα-
μένεται να φθάσει το επίπεδο των $63 δισ. (EGP1 τρισ.) 
εντός περιόδου τριετίας. Επισημαίνεται ότι τις πρώτες  

θέσεις της κατάταξης του SWFI κατέχουν τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία της Νορβηγίας (με περιουσιακά στοι-
χεία ύψους $1,18 τρισ.), της Κίνας (China Investment 
Corporation, με περιουσιακά στοιχεία $940 δισ.), του 
Άμπου Ντάμπι (Abu Dhabi Investment Authority, με πε-
ριουσιακά στοιχεία $579 δισ.) και του Κουβέιτ (Kuwait 
Investment Authority ($533 δισ.). 
 
Το αιγυπτιακό κρατικό αναπτυξιακό ταμείο θα συ-
στήσει 4 τομεακά υποταμεία 
Σύμφωνα με πρόσφατες σχετικές δηλώσεις του διευθύνο-
ντος συμβούλου του αιγυπτιακού κρατικού αναπτυξια-
κού ταμείου SWF, κ. Soliman, το ταμείο προετοιμάζει τη 
σύσταση τεσσάρων τομεακών υποταμείων, προσανατολι-
ζόμενο προς κλάδους οι οποίοι παρουσιάζουν αξιόλογες 
επενδυτικές ευκαιρίες σε συνέχεια της κρίσης που προ-
κάλεσε η διεθνής πανδημία κορωνοϊού. Ο κ. Soliman 
αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους κλάδους υγείας / φαρ-
μακοβιομηχανίας, βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίη-
σης αγροτικών προϊόντων, υποδομών και συστημάτων 
logistics, καθώς επίσης υψηλής τεχνολογίας και χρημα-
τοοικονομικών υπηρεσιών. Ο κ. Soliman δήλωσε επίσης 
ότι το ταμείο κατά την παρούσα φάση εξετάζει ευκαιρίες 
επενδύσεων σε θυγατρικές του National Service Products 
Organisation (NSPO), συμφερόντων του αιγυπτιακού 
Στρατού, με τον οποίο έχει υπογράψει συμφωνία πλαίσιο 
τον περασμένο χειμώνα, με αντικείμενο την αναδιάρθρω-
ση των θυγατρικών του Οργανισμού και την προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων σε αυτές, τόσο από εγχώριες όσο 
και από διεθνείς πηγές. Σύμφωνα με τον κ. Soliman, το 
κρατικό αναπτυξιακό ταμείο ευρίσκεται σε συνομιλίες με 
διεθνείς επενδυτικούς φορείς προκειμένου να δημιουργή-
σει νέες συνεργασίες ώστε να αξιοποιηθούν κατά το βέλ-
τιστο τρόπο τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία του αιγυ-
πτιακού κράτους, να μειωθεί το δημόσιο χρέος και να 
απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός από ανώφελα 
οικονομικά βάρη. Σημειώνεται ότι το SWF συστάθηκε 
δια του νόμου 177/2018 με σκοπό να αναλάβει τη διαχεί-
ριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 
αιγυπτιακού δημοσίου.  
 
Κονδύλια ύψους EGP47 δισ. για την Άνω Αίγυπτο 
στον προϋπολογισμό του έτους 2020/21 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του Υ-
πουργείου Προγραμματισμού & Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης, το αιγυπτιακό κράτος σχεδιάζει να επενδύσει κονδύ-
λια συνολικού ύψους EGP47 δισ. σε διάφορα αναπτυξια-
κά projects στην Άνω Αίγυπτο, κατά το προσεχές οικονο-
μικό έτος (2020/21). Πιο συγκεκριμένα, κατά τα στοιχεία 
του Υπουργείου, τα ανωτέρω κονδύλια συνιστούν περί-
που το ένα τέταρτο των δημοσιών επενδύσεων του προ-
σεχούς οικονομικού έτους και είναι κατά 50% αυξημένα 
έναντι του αντίστοιχου επενδυτικού προϋπολογισμού για 
την εν λόγω φτωχή περιφέρεια της χώρας, του έτους 
2019/20.  Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Υπουργού 
Προγραμματισμού κα El-Saeed, ιδιαίτερη έμφαση πρό-
κειται να δοθεί στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων 
στις φτωχές περιφέρειες του Sohag και της Qena, με επι-
κέντρωση της προσοχής αφ’ ενός στην προσέλκυση ιδιω-
τικών επενδύσεων και αφ’ ετέρου στην ενίσχυση της δυ-
ναμικότητας και της τεχνογνωσίας των τοπικών αναπτυ- 
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ξιακών φορέων και του συναφούς θεσμικού πλαισίου. 
Όπως κατέγραψε ο οικονομικός Τύπος, η κα El-Saeed 
συζήτησε, σε πρόσφατη συνάντησή της με τους Υπουρ-
γούς Διεθνούς Συνεργασίας κα Al Mashat και Τοπικής 
Ανάπτυξης, κ, Shaarawy, την επέκταση του κυβερνητι-
κού αναπτυξιακού προγράμματος για τις περιφέρειες So-
hag και Qena, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πα-
γκόσμια Τράπεζα, στις –επίσης φτωχές- περιφέρειες του 
Assiut και της Minya.  
 
Υλοποίηση 691 «πράσινων» επενδυτικών έργων το 
έτος 2020/21 προγραμματίζει η κυβέρνηση 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Υπουργού Προγραμ-
ματισμού & Οικονομικής Ανάπτυξης κας El-Saeed στις 
αρχές Ιουνίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση στοχεύει να ξε-
κινήσει την υλοποίηση 691 «πράσινων» επενδυτικών 
έργων, συνολικού επενδυτικού κόστους EGP447,3 δισ. 
στη διάρκεια του προσεχούς οικονομικού έτους 
(2020/21). Κατά την κα El-Saeed, από τα συνολικά ανω-
τέρω επενδυτικά κεφάλαια, κονδύλια ύψους EGP36,7 
δισ. έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του προσε-
χούς οικονομικού έτους, αντιστοιχώντας σε μερίδιο 14% 
των συνολικών δημοσίων επενδύσεων. Κατά την κα El-
Saeed, η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη χρηματοδότηση –
μέρους τουλάχιστον- των ως άνω επενδυτικών έργων, 
μέσω της διάθεσης «πράσινων» ομολόγων. Ως πλέον 
σημαντικά μεταξύ των «πράσινων» επενδυτικών έργων 
που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το έτος 2020/21 
περιλαμβάνονται η κατασκευή ηλεκτρικών σιδηροδρομι-
κών γραμμών που θα συνδέουν τη νέα διοικητική πρω-
τεύουσα με άλλες νέες, υπό ανάπτυξη- πόλεις, η ανάπτυ-
ξη των γραμμών 3 και 4 του μετρό Καΐρου, η κατασκευή 
των γραμμών «μονής τροχιάς» που θα συνδέουν τη νέα 
πρωτεύουσα με την περιοχή 6th of October City στα δυτι-
κά περίχωρα του Καΐρου, αλλά και η υλοποίηση έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων η 
κατασκευή αιολικών μονάδων στον Κόλπο Σουέζ, μονά-
δας ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της Zafarana, επίσης 
στον Κόλπο Σουέζ, όπως και η υλοποίηση του ενιαίου 
εθνικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουρ-
γείο Προγραμματισμού, η πλειονότητα των «πράσινων» 
επενδυτικών έργων που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται 
το οικονομικό έτος 2020/21 εντοπίζεται στο Κάιρο, που 
συγκεντρώνει 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 
EGP9,7 δισ., ενώ ακολουθεί η περιφέρεια της Γκίζα, με 
36 «πράσινα» projects συνολικού προϋπολογισμού 
EGP8,7 δισ.  
 
Σε βελτιωμένα επίπεδα το Μάιο ο ιδιωτικός, μη πε-
τρελαϊκός τομέας της οικονομίας 
Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον 
κλάδο μεταποίησης (PMI) για την Αίγυπτο που δημο-
σιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση το τμήμα οικονομικής 
ανάλυσης της εμιρατινής τράπεζας Emirates NBD σε 
συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς IHS Markit, 
η δραστηριότητα του ιδιωτικού, μη πετρελαϊκού τομέα 
της αιγυπτιακής οικονομίας εμφανίστηκε βελτιωμένη το 
Μάιο 2020, έπειτα από την τεράστια πτώση που είχε 
παρουσιάσει τον Απρίλιο, επηρεασμένη από τις αρνητι-
κές οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς πανδημίας  

κορωνοϊού και τα μέτρα περιορισμού της επιδημίας που 
εφάρμοσε η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, 
ο δείκτης PMI για την Αίγυπτο έφθασε το Μάιο τις 40,7 
μονάδες, ανακάμπτοντας από το ιστορικά χαμηλό επίπε-
δο των 29,7 μονάδων του Απριλίου, αλλά σε σαφώς χα-
μηλότερο επίπεδο έναντι των 44,2 μονάδων το Μάρτιο, 
των 47,1 μονάδων το Φεβρουάριο και των 46 μονάδων 
τον Ιανουάριο, παραμένοντας σταθερά κάτω από τις 50 
μονάδες που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από την ύφεση.  
Το Μάιο 2020 εξακολούθησε η πτωτική πορεία του επι-
πέδου παραγωγής και των νέων παραγγελιών, με περισ-
σότερο ήπιους ρυθμούς ωστόσο έναντι του Απριλίου, 
εξαιτίας της ακόμη εξαιρετικά μειωμένης ζήτησης. Το 
Μάιο οι εγχώριες επιχειρήσεις περιέκοψαν θέσεις εργα-
σίας για έβδομο συνεχόμενο μήνα, με τον υψηλότερο 
ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2017, ενώ οι μειώσεις μι-
σθών οδήγησαν στη μεγαλύτερη πτώση του εργατικού 
κόστους και σε μείωση του συνολικού κόστους εισροών 
της βιομηχανίας, για πρώτη φορά από το έτος 2011. 
Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, το Μάιο μειώθηκε επί-
σης η αγοραστική δραστηριότητα των βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, δεδομένων των συγκριτικά χαμηλών επι-
πέδων πωλήσεων, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από ότι 
τους δύο προηγούμενους μήνες, Μάρτιο και Απρίλιο, 
όταν είχαν καταγραφεί διαταραχές στην ομαλή λειτουρ-
γία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έρευνα κατέγραψε 
επίσης πτώση των τιμών των εκροών της βιομηχανίας 
για έβδομο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι επιχειρήσεις 
προσέφεραν εκπτώσεις σε μια προσπάθεια αύξησης των 
πωλήσεών τους. του επιπέδου των αποθεμάτων, εν μέσω 
αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της παν-
δημίας και συναφώς της ζήτησης. Το επίπεδο αισιοδοξί-
ας του επιχειρηματικού κόσμου αναφορικά με τις προο-
πτικές βιομηχανικής μεγέθυνσης φάνηκε το Μάιο ελα-
φρώς θετικό, με επιφυλάξεις ωστόσο για το πώς δύναται 
να επηρεάσει την ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης μία 
ενδεχόμενη διατάραξη των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας.  
 
Έντονη κινητικότητα στο ζήτημα του μεγάλου αιθιο-
πικού φράγματος 
Στις αρχές Ιουνίου, σε συνέχεια της σχετικής διαμεσολα-
βητικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει η κυβέρνηση 
του Σουδάν το Μάιο, οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της 
Αιθιοπίας και του Σουδάν επανεκκίνησαν τις τριμερείς 
μεταξύ τους συνομιλίες με σκοπό την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και το κλείσιμο των εκκρεμών ζητη-
μάτων σε ό,τι αφορά τους όρους πλήρωσης της υδάτινης 
δεξαμενής και λειτουργίας τους μεγάλου αιθιοπικού υ-
δροηλεκτρικού φράγματος. Σημειώνεται ότι, στις αρχές 
Ιουνίου ο Αιθίοπας Π/Θ κ. Ahmed είχε δηλώσει ότι οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του μεγάλου υδροηλε-
κτρικού φράγματος έχουν κοστίσει στο αιθιοπικό κράτος 
περίπου $1 δισ. σε ετήσια βάση, κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας εξαετίας, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα τις ευθύ-
νες των καθυστερήσεων στην προηγούμενη κυβέρνηση 
της χώρας. 
Πράγματι, στις 9/6 οι Υπουργοί Υδάτινων Πόρων & 
Άρδευσης των τριών χωρών διεξήγαν διαδικτυακή σύ-
σκεψη, με τη συμμετοχή παρατηρητών από τις ΗΠΑ, 
την Ευρ. Επιτροπή και τη Ν. Αφρική. Θυμίζουμε ότι 
αμφότερες οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου και του Σουδάν 
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έχουν αντιδράσει αρνητικά στο ενδεχόμενο μονομερούς 
εκκίνησης πλήρωσης της υδάτινης δεξαμενής του φράγ-
ματος από την Αιθιοπία, καθώς θεωρούν ότι παραβιάζει 
τα συμφωνηθέντα στη σχετική δήλωση αρχών του έτους 
2015. Θυμίζουμε επίσης ότι οι τριμερείς συνομιλίες εί-
χαν ανασταλεί από το τέλος Φεβρουαρίου, δεδομένου 
ότι η αιθιοπική κυβέρνηση είχε τότε αρνηθεί να προσέλ-
θει στον τελικό γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον και 
συνυπογράψει σχέδιο συμφωνίας που είχε υποβληθεί 
από την πλευρά των ΗΠΑ και της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας. 
Κατά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έλαβαν χώρα από 
τις 9/6 ως τα μέσα Ιουνίου, η αιγυπτιακή πλευρά ανέφε-
ρε ότι διαπίστωσε την τάση της αιθιοπικής πλευράς να 
ξεκινήσει από την αρχή τις συζητήσεις επί όλων των 
ζητημάτων, επιμένοντας στην από πλευράς της έναρξη 
πλήρωσης της υδάτινης δεξαμενής του φράγματος τον 
προσεχή Ιούλιο. Στα μέσα Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι 
ναυάγησαν και πάλι οι τριμερείς συνομιλίες σε ό,τι αφο-
ρά τους όρους πλήρωσης της υδάτινης δεξαμενής και 
λειτουργίας του μεγάλου αιθιοπικού υδροηλεκτρικού 
φράγματος. Κατά τον Αιγύπτιο Υπουργό Υδάτινων Πό-
ρων & Άρδευσης κ. Abdel Aty, «η Αιθιοπία αρνήθηκε 
να υπογράψει δεσμευτική συμφωνία που θα βασίζεται 
στις επιταγές του διεθνούς δικαίου, επιμένοντας ότι έχει 
το απόλυτο δικαίωμα να υλοποιεί αναπτυξιακά projects 
επί του Γαλάζιου Νείλου». Την έντονη αντίδραση της 
αιγυπτιακής πλευράς προς τη στάση της αιθιοπικής κυ-
βέρνησης εξέφρασε και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, κ. Al 
Sisi, διατυπώνοντας την άποψη ότι «όπως η Αίγυπτος 
σέβεται το δικαίωμα της Αιθιοπίας στην ανάπτυξη, έτσι 
και η Αιθιοπία πρέπει να κατανοήσει ότι ο Νείλος αποτε-
λεί πηγή ζωής για την Αίγυπτο», συνεχίζοντας ότι «η 
Αίγυπτος επιθυμεί την πολιτική και διπλωματική λύση 
των διαφωνιών επί του μεγάλου αιθιοπικού φράγματος».  
Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση ζήτησε την 
παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ με σκο-
πό την επίλυση του ζητήματος, ιδιαίτερα δε την πρόλη-
ψη της ανάληψης μονομερών ενεργειών από πλευράς 
Αιθιοπίας, δια της εξαγγελθείσας έναρξης πλήρωσης της 
υδάτινης δεξαμενής του φράγματος τον Ιούλιο. Στο τέ-
λος Ιουνίου, ο Αραβικός Σύνδεσμος με σχετική του δή-
λωση ανέφερε ότι στηρίζει την Αίγυπτο στη διαμάχη της 
με την Αιθιοπία για το ζήτημα του φράγματος, τονίζο-
ντας ότι «η επάρκεια τροφοδοσίας της Αιγύπτου και του 
Σουδάν με υδάτινους πόρους αποτελεί ζήτημα άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τη συνολική ασφάλεια των αραβικών 
εθνών» και καλώντας όλες τις πλευρές να μην αναλά-
βουν μονομερείς ενέργειες. Όπως κατέγραψε ο αιγυπτια-
κός Τύπος, η αιθιοπική κυβέρνηση απάντησε στο τέλος 
Ιουνίου στις αιγυπτιακές αιτιάσεις με ανοικτή επιστολή 
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, διατυπώνοντας την 
άποψη ότι «η Αίγυπτος λανθασμένα δίνει την εντύπωση 
ότι το μεγάλο αιθιοπικό φράγμα αποτελεί απειλή για τη 
διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «η αιγυ-
πτιακή στάση έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει ότι 
θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες οι από επο-
χής αποικιοκρατίας ρυθμίσεις επί της κατανομής των 
υδάτων του Νείλου». 
Στις 26/6 στην προσπάθεια επίλυσης των διαφορών με-
ταξύ των τριών χωρών ενεπλάκη η Αφρικανική Ένωση, 

η οποία διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των τριών 
ηγετών, όπου συμφωνήθηκε η συνέχιση των τριμερών 
διαπραγματεύσεων –υπό την αιγίδα της Ένωσης και με 
τη συμμετοχή διεθνών παρατηρητών- επί των εκκρεμών 
ζητημάτων, με προοπτική επίτευξης συναίνεσης και ορι-
στικής συμφωνίας εντός περιόδου 2-3 εβδομάδων και μη 
μονομερούς έναρξης πλήρωσης του φράγματος από 
πλευράς αιθιοπικής κυβέρνησης (σημειώνεται ωστόσο 
ότι σε σχετικές δηλώσεις του, ο Αιθίοπας Π/Θ κ. Ahmed 
επέμεινε στο ότι η πλήρωση της υδάτινης δεξαμενής θα 
ξεκινήσει εντός του Ιουλίου). Τα κύρια εκκρεμή ζητήμα-
τα διαφωνίας μεταξύ των τριών πλευρών είναι το χρονο-
διάγραμμα πλήρωσης του φράγματος, οι ποσότητες 
ύδατος που θα εισρέουν στις κατάντη χώρες (Σουδάν και 
Αίγυπτο) και η διαχείριση των υδάτινων ροών κατά τις 
περιόδους ξηρασίας. 
Με βάση δημοσιεύματα της 30ης Ιουνίου, στις 29/6 κατά 
την τηλεδιάσκεψη των μελών του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας των ΗΕ, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ κ. Shoukry προώθησε 
την ιδέα υιοθέτησης ψηφίσματος του Συμβουλίου, με 
στόχο να δοθεί η απαραίτητη ώθηση προς οριστικοποίη-
ση της τριμερούς συμφωνίας για το φράγμα και αποφυγή 
ανάληψης μονομερών ενεργειών από κάποια από τις ε-
μπλεκόμενες χώρες. Όπως ανέφερε σχετικά ο εγχώριος 
Τύπος, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν 
τη στήριξη τους στην εμπλοκή της Αφρικανικής Ένωσης 
ως μεσολαβητή προς διευκόλυνση των τριμερών συνομι-
λιών. 
 
Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο εγκρίνει τις νέες νομοθε-
σίες για το κρατικό αναπτυξιακό ταμείο και τις δημό-
σιες επιχειρήσεις 
Στις αρχές Ιουνίου, η ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινο-
βουλίου ενέκρινε τις τροποποιήσεις που εισήγε η κυβέρ-
νηση τόσο στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του 
νεοσύστατου κρατικού αναπτυξιακού ταμείου (SWF), 
όσο και σε εκείνη που αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, 
παραπέμποντας ταυτόχρονα αμφότερα τα νομοθετήματα 
στο νομικό συμβούλιο του κράτους (State Council) για 
τελική νομοτεχνική επεξεργασία. Οι τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία περί αναπτυξιακού ταμείου παρέχει πρόσθετα 
φορολογικά κίνητρα (επιστροφές ΦΠΑ) για θυγατρικές 
του ταμείου οι οποίες έχουν σκοπό την προσέλκυση ε-
πενδύσεων στους τομείς logistics, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και βιομηχανίας, ενώ παράλληλα «θωρακίζει» 
νομικά το ταμείο και τους «συνεπενδυτές» με τους οποί-
ους αυτό συνεργάζεται εκάστοτε, έναντι ενδεχόμενων 
δικαστικών αγωγών. Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας 
για τις δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα 
με τον οικονομικό Τύπο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
την ανακατάταξη των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
εταιρειών στις οποίες το κράτος κατέχει μερίδιο έως 
75% και την υπαγωγή τους στο κλασικό εταιρικό δίκαιο, 
καθώς επίσης τη θέση μεγίστου ορίου στις απολαβές των 
μελών των Δ.Σ. των δημοσίων επιχειρήσεων, αλλά και 
την εισαγωγή νέων κανονισμών που υποχρεώνουν τις 
δημόσιες επιχειρήσεις να παρέχουν τακτικά στοιχεία 
περί τις βιωσιμότητας των θυγατρικών τους. 
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Αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος από τον 
Ιούλιο αποφάσισε η κυβέρνηση 
Στο πλαίσιο των κυβερνητικών περικοπών στις κρατικές 
επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στις αρχές Ιουνίου ο 
Υπουργός Ηλεκτρισμού κ. Shaker ανακοίνωσε αυξήσεις 
στα τιμολόγια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των 
νοικοκυριών από τον προσεχή Ιούλιο, με το ξεκίνημα 
του νέου οικονομικού έτους (2020/21), της τάξεως του 
19,1% κατά μέσο όρο, με τους συντελεστές των σχετι-
κών αυξήσεων να κυμαίνονται μεταξύ 17% και 30%. Οι 
εν λόγω αυξήσεις οφείλονται στη νέα περικοπή των σχε-
τικών κρατικών επιδοτήσεων, που λαμβάνει χώρα σε 
ετήσια βάση και φέτος αφορά τα νοικοκυριά που πραγ-
ματοποιούν μηνιαία κατανάλωση άνω των 650 κιλοβα-
τωρών. Ο κ. Shaker ανακοίνωσε παράλληλα την περαι-
τέρω χρονική παράταση της προθεσμίας για την εξάλει-
ψη των κρατικών επιδοτήσεων στην κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά για τρία ακόμη 
χρόνια, έως το οικονομικό έτος 2024/25, η οποία εκτιμά-
ται πως θα κοστίσει πρόσθετα στο αιγυπτιακό κράτος 
συνολικά περίπου EGP26,7 δισ.  
Ο Υπουργός Ηλεκτρισμού υπενθύμισε ότι στις τιμές της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής και μεσαίας 
τάσης έχει δοθεί από το κράτος έκπτωση της τάξεως των 
10 πιαστρών ανά κιλοβατώρα με σκοπό την παροχή στή-
ριξης στους εγχώριους βιομηχανικούς χρήστες, το συνο-
λικό κόστος της οποίας για τον προϋπολογισμό σε χρονι-
κό βάθος προσεχούς πενταετίας εκτιμάται σε EGP22 δισ. 
Αντιθέτως, οι χρήστες ηλεκτρικού ρεύματος για γεωργι-
κές χρήσεις (κυρίως άρδευση) θα επιβαρυνθούν κατά 10 
πιάστρες ανά κιλοβατώρα κατά το προσεχές οικονομικό 
έτος (τιμή EGP0,85 ανά KWh, έναντι EGP0,75 ανά 
KWh το τρέχον οικονομικό έτος). Η πλειονότητα των 
εμπορικών καταστημάτων και άλλων επιχειρηματικών 
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος για εμπορικές δρα-
στηριότητες δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις επι-
κείμενες αυξήσεις των τιμών ηλεκτρισμού.  Ο κ. Shaker 
ανέφερε επίσης ότι η τιμή διάθεσης του φυσικού αερίου 
στις εγχώριες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες παραμένει 
σταθερή στα $3 ανά εκατομμύριο θερμικές μονάδες 
(BTU), παρά τις σημαντικές πρόσφατες αυξήσεις στις 
αγοραίες τιμές του αερίου, με στόχο να μην επιβαρυν-
θούν οι τελικοί χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας πρό-
σθετα κόστη και αυξήσεις στους ενεργειακούς λογαρια-
σμούς τους, με το κράτος να αναλαμβάνει πρόσθετο συ-
νολικό κόστος της τάξεως των EGP29,9 δισ. σε χρονικό 
ορίζοντα πενταετίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ηλε-
κτρισμού, το συνολικό κόστος της συνέχισης του συστή-
ματος επιδοτήσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κατά την προσεχή πενταετία εκτιμάται ότι θα κο-
στίσει στο κράτος κονδύλια EGP78,6 δισ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ηλεκτρισμού, 
κατά το οικονομικό έτος 2019/20 η ηλεκτρική κατανάλω-
ση των νοικοκυριών αντιπροσώπευσε το 41,7% της συ-
νολικής εθνικής κατανάλωσης, εκείνη των διαφόρων υ-
πηρεσιών (γραφείων, κλινικών, πρατηρίων καυσίμων 
κλπ.) το 8,5%, εκείνη των εμπορικών καταστημάτων το 
5%, αυτή των κυβερνητικών υπηρεσιών το 4,8% και αυ-
τή του κλάδου γεωργίας επίσης το 4,8%, ενώ το υπόλοι-
πο μερίδιο της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης α-
πορροφούν οι βιομηχανικοί κλάδοι.  

Ο κ. Shaker αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση εγκατάστα-
σης 9,3 εκατ. μετρητών με προπληρωμή των υπηρεσιών 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και 182.000 
«έξυπνων» ηλεκτρικών μετρητών.  
 
Χρηματοδοτικές συμφωνίες για αναπτυξιακά έργα 
στην Αίγυπτο 
Στις αρχές Ιουνίου, η Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας 
κα Al Mashat ανακοίνωσε ότι το αιγυπτιακό κοινοβούλι-
ο ενέκρινε τρεις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παροχή χρηματοδοτήσεων 
προς υλοποίηση αναπτυξιακών έργων από την Αίγυπτο, 
συνολικού ύψους €122,7 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, εγκρί-
θηκε η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ της αναβάθμισης 
της δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 
στη δυτική Αλεξάνδρεια με κεφάλαια €120 εκατ., συ-
μπληρωματικής τεχνικής μελέτης για το έργο εκσυγχρο-
νισμού του σιδηροδρομικού άξονα Tanta-Mansoura-
Δαμιέττη με επιχορήγηση ύψους €1,5 εκατ., καθώς και 
μελέτης σκοπιμότητας για έργα αναβάθμισης της γραμ-
μής 2 του μετρό Καΐρου, με επιχορήγηση ύψους €1,2 
εκατ. Οι εν λόγω συμφωνίες είχαν υπογραφεί με την 
ΕΤΕπ στις αρχές τρέχοντος έτους.  
Η κα Al Mashat ανακοίνωσε επίσης ότι υπεγράφη –δι’ 
ανταλλαγής επιστολών- συμφωνία για τη λήψη από τη 
Ν. Κορέα επιχορήγησης ύψους $2,9 εκατ. για τη χρημα-
τοδότηση έργου δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδο-
μένων για την καταγραφή δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, το οποίο υλοποιεί το αιγυπτιακό Γραφείο 
Πατεντών (Egyptian Patent Office). Η εν λόγω συμφωνί-
α επίσης έλαβε την έγκριση του κοινοβουλίου. Τέλος, ο 
οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές Ιουνίου σε 
συμφωνία για τη λήψη δανειακών κεφαλαίων ύψους 
$249 εκατ. από το εδρεύον στο Κουβέιτ Αραβικό Ταμείο 
Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (AFESD), με 
σκοπό τη συγχρηματοδότηση της κατασκευής της δεύτε-
ρης φάσης μονάδας επεξεργασίας υγρών λυμάτων στην 
περιοχή Bahr El Bakar, ανατολικά της Διώρυγας Σουέζ, 
συνολικού προϋπολογισμού $1 δισ. Σημειώνεται ότι το 
έργο της μονάδας στο Bahr El Bakar εντάσσεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης της χερσονήσου 
Σινά.   
 
Πρόσθετα κονδύλια ύψους EGP10 δισ. στον τρέχοντα 
κρατικό προϋπολογισμό 
Λίγο μετά τα μέσα Ιουνίου, η Υπουργός Προγραμματι-
σμού & Οικονομικής Ανάπτυξης κα El-Saeed ανακοίνω-
σε τη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων ύψους EGP10 δισ. 
στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους (2019/20), με σκοπό την αντιμετώπι-
ση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. Σύμφωνα 
με την κα El-Saeed, τα εν λόγω πρόσθετα κρατικά κονδύ-
λια θα διατεθούν κυρίως στο Υπουργείο Ανώτερης Εκ-
παίδευσης (EGP4 δισ.), στο Υπουργείο Νεολαίας & Α-
θλητισμού (EGP1 δισ.), στην περιφέρεια Καΐρου 
(EGP1,88 δισ.) και στο Υπουργείο Οικιστικής Ανάπτυ-
ξης (EGP2,5 δισ.), ενώ μικρότερα πρόσθετα κονδύλια θα 
διατεθούν στα Υπουργεία Μεταφορών (EGP120 εκατ.) 
και Εκπαίδευσης (EGP200 εκατ.), καθώς επίσης και στο 
χώρο της υγείας (συνολικά κονδύλια EGP550 εκατ.). 
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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλα-
γές στο καθεστώς ΦΠΑ 
Λίγο μετά τα μέσα Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών 
δημοσίευσε το νομοσχέδιο που εισάγει αλλαγές στο κα-
θεστώς ΦΠΑ που ισχύει στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον 
οικονομικό Τύπο, το νέο νομοσχέδιο αναμένεται, μεταξύ 
άλλων, να επιβάλει φορολόγηση προστιθέμενης αξίας 
στις περισσότερες υπηρεσίες διαφήμισης, να μειώσει το 
κατώφλι επιστροφής ΦΠΑ για αγορές σε ξένους τουρί-
στες στο επίπεδο των EGP1.500 (αντί του τρέχοντος 
EGP5.000), να συμπεριλάβει στο καθεστώς ΦΠΑ προϊό-
ντα όπως το σαπούνι, τα προϊόντα καθαρισμού και τα 
σνακ (αντί σήμερα ισχύοντος ειδικού φόρου της τάξεως 
του 5%), καθώς και να επιβάλει στις επιχειρήσεις να υπο-
βάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ διαδικτυακά και σε μηνιαία βά-
ση. Επιπλέον, το νομοσχέδιο επεκτείνει το προτιμησιακό 
καθεστώς που ισχύει για το ΦΠΑ στις ελεύθερες ζώνες 
(απαλλαγή των επιχειρήσεων από ΦΠΑ για αγαθά ή υπη-
ρεσίες που αγοράζουν ή εξάγουν) και στις ειδικές οικο-
νομικές ζώνες (Οικονομική Ζώνη Διώρυγας Σουέζ). Το 
νομοσχέδιο δίνει εξάλλου τη δυνατότητα στο Υπουργείο 
Υγείας να εξαιρεί κατά βούληση από τη φορολόγηση 
ΦΠΑ συστατικά για την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων (πέραν εκείνων που απολαμβάνουν ήδη σχετι-
κής απαλλαγής με βάση παλαιότερα νομοθετήματα), ενώ 
προβλέπει επίσης την εξαίρεση των εμβολίων, των αντι-
συλληπτικών, καθώς και των σάκων πλάσματος και των 
συσκευών συλλογής αίματος από υπαγωγή στο ΦΠΑ. Το 
νέο νομοσχέδιο απαλλάσσει επίσης από το ΦΠΑ τις κα-
τασκευαστικές εργασίες και τα έργα συντήρησης ιερών 
χώρων, τα μείγματα βρωσίμων ελαίων και τα οχήματα 
για άτομα με ειδικές ανάγκες (τα εν λόγω προϊόντα / υπη-
ρεσίες θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε ειδική φορο-
λόγηση με χαμηλότερους συντελεστές). Το υπό διαβού-
λευση νομοσχέδιο εισηγείται εξάλλου την απαλλαγή των 
πρώτων υλών της χαρτοβιομηχανίας από τη φορολόγηση 
ΦΠΑ. Τέλος, το νομοσχέδιο εισάγει υψηλότερα πρόστι-
μα για τους παραβάτες. 
Βασικό στόχο του νομοσχεδίου αποτελεί, σύμφωνα με 
προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. 
Maait, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης από το τρέ-
χον επίπεδο των περίπου 70.000 φυσικών και νομικών 
προσώπων σε εκείνο των 550.000, καθώς και η αποτροπή 
των επιχειρήσεων από το να διαφεύγουν της φορολόγη-
σης ΦΠΑ δηλώνοντας χαμηλότερα έσοδα. Όπως δήλωσε 
στο τέλος Ιουνίου ο κ. Maait, το νέο νομοσχέδιο για το 
ΦΠΑ δεν πρόκειται να επιβάλει αύξηση της σχετικής 
φορολόγησης των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά 
απλώς θα εισάγει αλλαγές στη λειτουργία του συστήμα-
τος συλλογής και απόδοσης του φόρου, καθιστώντας ευ-
κολότερη τη συλλογή ΦΠΑ και από επιχειρήσεις οι ο-
ποίες δεν εδρεύουν στην Αίγυπτο. Σημειώνεται ότι το 
νομοσχέδιο έχει ήδη λάβει την έγκριση του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης, ενώ όταν το σχετικό κείμενο 
οριστικοποιηθεί, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας 
διαβούλευσης, αναμένεται να εισαχθεί στο κοινοβούλιο 
προς συζήτηση και ψήφιση. 
Τέλος, όπως κατέγραψε σε σχετικό ανακοινωθέν του το 
Υπουργείο Οικονομικών, από το τέλος Ιουνίου τίθεται σε 
πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής φο-
ρολογικών δηλώσεων και συλλογής φορολογικών 

δεδομένων συναλλαγών, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε 
πλήρη εφαρμογή από το τέλος του τρέχοντος έτους, πα-
ρέχοντας στις επιχειρήσεις ενιαία διαδικτυακή πλατφόρ-
μα για την υποβολή δηλώσεων και την πληρωμή εταιρι-
κών φόρων, ΦΠΑ και τελών χαρτοσήμου.    
 
CAPMAS: Το ήμισυ των αιγυπτιακών νοικοκυριών 
βλέπει πτώση εισοδημάτων 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της αιγυπτιακής στατι-
στικής υπηρεσίας (CAPMAS), ποσοστό 48,2% των συμ-
μετεχόντων σε αυτήν αιγυπτιακών νοικοκυριών προβλέ-
πουν πτώση των εισοδημάτων τους κατά το προσεχές 
τρίμηνο. Περισσότερο αισιόδοξα εμφανίζονται τα νοικο-
κυριά στις αστικές περιοχές, όπου το σχετικό ποσοστό 
ανέρχεται σε 43,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα 
της CAPMAS, ενώ στις αγροτικές περιοχές το εν λόγω 
ποσοστό ανέρχεται σε 52,3%. Η έρευνα επισημαίνει ε-
ξάλλου ότι το 26,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν 
εργάζονται, ενώ το 55,7% αυτών εργάζονται πλέον λιγό-
τερες ώρες την εβδομάδα από ότι πριν το ξέσπασμα της 
πανδημίας. Επιπλέον, το 73,5% των ερωτηθέντων που 
διαθέτουν απασχόληση δήλωσαν ότι το εισόδημά τους 
έχει μειωθεί από το ξεκίνημα της πανδημίας (τέλη Φε-
βρουαρίου), ενώ ποσοστό 60,3% αυτών αποδίδουν την 
απώλεια εισοδήματός τους στα κυβερνητικά μέτρα για 
την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η 
έρευνα της CAPMAS κατέδειξε ότι περίπου το 50% των 
νοικοκυριών βασίζεται σε δανεισμό προκειμένου να κα-
λύψει τις ανάγκες του, το 17% εξαρτάται από φιλανθρω-
πικές δωρεές και το 5,4% καλύπτει τις ανάγκες του μέσω 
έκτακτων κρατικών επιδομάτων ανεργίας. Η CAPMAS 
ανέφερε επίσης ότι αξιόλογο μερίδιο του πληθυσμού, 
υπό το βάρος της παρούσας οικονομικής κρίσης, δαπανά 
χρήματα από τις αποταμιεύσεις του, ή ακόμη προβαίνει 
σε πώληση περιουσιακών στοιχείων του προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ενώ εξάλλου προ-
βαίνει στην περικοπή του οικογενειακού προϋπολογι-
σμού που διατίθεται σε αγορές ακριβότερων κατηγοριών 
τροφίμων (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο). Τέλος, ποσοστό 
περίπου 45,3% των αιγυπτιακών νοικοκυριών θεωρούν 
ότι τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
αποτελούν τη βασική αιτία για τις μεταβολές των εισο-
δημάτων τους από το ξέσπασμα της πανδημίας.  
 
Η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης ενέκρινε χρημα-
τοδότηση για την Αίγυπτο 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Διεθνούς Συ-
νεργασίας στο τέλος Ιουνίου, η Αφρικανική Τράπεζα 
Ανάπτυξης (AfDB) ενέκρινε πρόσφατα τη χορήγηση 
δανειακής χρηματοδότησης ύψους €225 εκατ. με σκοπό 
τη στήριξη του αιγυπτιακού προγράμματος ηλεκτρικής 
ενέργειας και «πράσινης» ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι το 
εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδυτικά projects 
στους κλάδους ηλεκτρικής ενέργειας, βιώσιμης και 
«πράσινης» ανάπτυξης, καθώς και μετριασμού των επι-
πτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
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Σημαντική άνοδο των ΑΞΕ στην Αίγυπτο το 2019 βλέ-
πει η UNCTAD 
Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευθείσα ετήσια 
έκθεση της UNCTAD για τις διεθνείς επενδυτικές ροές 
(“World Investment Report 2020”), η Αίγυπτος διατήρη-
σε την πρώτη θέση μεταξύ των αφρικανικών κρατών 
όσον αφορά την υποδοχή άμεσων ξένων επενδύσεων 
(ΑΞΕ), με βάση τα στοιχεία του 2019, καταγράφοντας 
μάλιστα αύξηση του επιπέδου αυτών κατά 11%, στα $9 
δισ., έναντι $8,1 δισ. το 2018 και $7,4 δισ. το 2017. Κατά 
την UNCTAD, η άνοδος του επιπέδου των ΑΞΕ στην 
Αίγυπτο το 2019 πραγματοποιήθηκε σε αντίθεση με τη 
συνολική τάση για ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, η 
οποία το 2019 είδε πτώση των εισερχόμενων επενδυτι-
κών ροών κατά 10% σε ετήσια βάση, στο επίπεδο των 
$45 δισ. Κατά την UNCTAD, οι εισροές ΑΞΕ στην Αί-
γυπτο υποστηρίχθηκαν κυρίως από την άνοδο των επεν-
δύσεων στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
αλλά και από αυξημένες επενδυτικές εισροές στους κλά-
δους τηλεπικοινωνιών, παραγωγής / διανομής καταναλω-
τικών προϊόντων και διαχείρισης ακινήτων.  
 
Σε περιορισμό του δημόσιου τομέα προσβλέπει η αι-
γυπτιακή κυβέρνηση το έτος 2020/21 
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δημοσίων Επιχειρή-
σεων, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προγραμματίζει να μειώ-
σει κατά 25% τον αριθμό των εταιρειών που διαχειρίζε-
ται το κράτος, στη διάρκεια του οικονομικού έτους 
2020/21, πιο συγκεκριμένα από 119 σε 90. Κατά τις εν 
λόγω πηγές, στην παρούσα φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
συγχώνευση τουλάχιστον τεσσάρων κρατικών επιχειρή-
σεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συγχωνεύσεις ή καταρ-
γήσεις πληθώρας άλλων, με το κύριο βάρος να πέφτει 
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και των κατα-
σκευών. Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, ο μεγάλος 
κρατικός όμιλος που ελέγχει τον κλάδο κλωστοϋφα-
ντουργίας (Cotton & textile Industries Holding Compa-
ny) προγραμματίζει τη μείωση των θυγατρικών του εται-
ρειών σε μόλις 10 –έναντι 32 σήμερα- ενώ στον κατα-
σκευαστικό κλάδο προβλέπεται η απορρόφηση αρκετών 
κρατικών εργολαβικών εταιρειών ή εταιρειών διαχείρι-
σης ακινήτων από άλλους ομίλους.    
Ο οικονομικός Τύπος σημείωσε επίσης ότι το αιγυπτιακό 
υπουργικό συμβούλιο υιοθέτησε στο τέλος Ιουνίου νέους 
κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν από το νέο οικονομικό 
έτος τόσο την είσπραξη οφειλών προς το δημόσιο, όσο 
και τον περιορισμό και εξορθολογισμό των κρατικών 
δαπανών, σε μία προσπάθεια αποτελεσματικότερης εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και βελτιστοποίησης των 
δημοσιονομικών μεγεθών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με 
τις νέες κατευθύνσεις του υπουργικού συμβουλίου, οι 
κρατικοί φορείς θα υποχρεούνται –ένεκα των προβλημά-
των που έχει δημιουργήσει στα κρατικά ταμεία η πανδη-
μία- να περικόψουν κατά 20% τα κονδύλια που θα διαθέ-
τουν για δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν επιβραδυν-
θεί εξαιτίας της πανδημίας και κατά 50% τα κονδύλια για 
εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν παρουσιάσει ση-
μεία επιβράδυνσης.    
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Περαιτέρω πτώση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του 
δολλαρίου και του ευρώ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σε καθημερινή 
βάση η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), κατά το 
πρώτο ήμισυ του Ιουνίου η ισοτιμία της αιγυπτιακής λί-
ρας έναντι του δολλαρίου κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλό-
τερα εκείνων των αρχών του τρέχοντος έτους, φθάνοντας 
στα προ επταμήνου επίπεδα ισοτιμίας της προς το δολλά-
ριο, υπερβαίνοντας στις 3/6 το επίπεδο των 16 λιρών ανά 
δολλάριο και διαμορφούμενη στις 15/6 στις 16,121 λίρες 
ανά δολλάριο (τιμή αγοράς), έναντι ισχυρότερου επιπέ-
δων ισοτιμίας στο τέλος Μαΐου, στις 15,827 λίρες ανά 
δολλάριο στις 31/5. Αντίστοιχα, η ισοτιμία της λίρας 
προς το ευρώ κινήθηκε επίσης καθοδικά, ξεπερνώντας 
μάλιστα το κατώφλι των 18 λιρών ανά δολλάριο και 
κλείνοντας στις 18,148 λίρες ανά ευρώ στις 15/6, έναντι 
ισοτιμίας 17,565 λιρών ανά ευρώ στις 31/5. 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 τρέχο-
ντος έτους, ενώ η ισοτιμία της προς το ευρώ ανερχόταν 
σε 17,86 λίρες ανά ευρώ (τιμή αγοράς) στις αρχές του 
τρέχοντος έτους και 16,73 λίρες ανά ευρώ στις 20/2.  
Όπως επισήμανε ο οικονομικός Τύπος, η επιδείνωση της 
ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας προς τα ισχυρά διεθνή 
νομίσματα οφείλεται στις ισχυρές πιέσεις που δέχονται 
τους τελευταίους τρεις μήνες οι βασικές πηγές συναλλάγ-
ματος της Αιγύπτου, ήτοι ο τουρισμός, τα μεταναστευτι-
κά εμβάσματα και οι τοποθετήσεις ξένων επενδυτών σε 
αιγυπτιακά κρατικά χρεόγραφα.  
 
Διάθεση εντόκων γραμματίων σε δολλάριο από την 
Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 
Στις 9/6 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 $500 εκατ. 
Η CBE δέχθηκε 26 προσφορές συνολικού ύψους $720,4 
εκατ., εκ των οποίων έγιναν τελικώς δεκτές 20 προσφο-
ρές συνολικής αξίας $509,3 εκατ. Το μέσο σταθμισμένο 
επιτόκιο που επετεύχθη κατά την έκδοση των εντόκων 
γραμματίων σε δολλάριο της 9ης Ιουνίου ανήλθε σε 
3,446%, έναντι μέσου επιτοκίου 3,495%, κατά την αντί-
στοιχη προηγούμενη έκδοση στις αρχές Μαΐου. Όπως 
ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, βασιζόμενος σε τραπεζι-
κές πηγές, ξένα επενδυτικά ταμεία αγόρασαν αιγυπτιακά 
έντοκα γραμμάτια συνολικής αξίας $400 εκατ. από την 
εν λόγω έκδοση, γεγονός που μαρτυρεί την «επιστροφή» 
των ξένων επενδυτών σε τοποθετήσεις σε αιγυπτιακά 
κρατικά χρεόγραφα. 
 
Σε τροχιά ανόδου το Χρηματιστήριο Αιγύπτου κατό-
πιν της είδησης για χρηματοδότηση από το ΔΝΤ 
Στο πρώτο ήμισυ του Ιουνίου και ιδιαίτερα μετά την επί-
τευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο για τη λήψη νέας, 
μονοετούς διάρκειας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της 
Αιγύπτου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το 
Χρηματιστήριο Αιγύπτου ακολούθησε συνολικά ανοδική 
πορεία, σε συνέχεια της «καθίζησης» την οποία είχε υπο-
στεί στη διάρκεια του Μαρτίου, καθώς και των εναλλα- 
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γών ανοδικών και καθοδικών τάσεων που επικράτησαν 
στη διάρκεια του Απριλίου. Ο κεντρικός δείκτης EGX30 
κινήθηκε από το επίπεδο των 10.220 μονάδων στις 31/5 
στις 11.109 μονάδες στις 7/6 και ακόμη υψηλότερα, στις 
11.146 μονάδες στις 8/6, ακολουθώντας ωστόσο ελαφρά 
πτωτική πορεία στη συνέχεια και κλείνοντας στις 10.935 
μονάδες στις 15/6, σε επίπεδα μειωμένα κατά 21,7% 
έναντι των αρχών του έτους.  
 
Αύξηση της συνολικής χρηματοοικονομικής θέσης 
των αιγυπτιακών τραπεζών 
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας 
Αιγύπτου (CBE), η συνολική χρηματοοικονομική θέση 
των τραπεζών που λειτουργούν στην Αίγυπτο αυξήθηκε 
κατά EGP648,9 δισ. στη διάρκεια των τριών πρώτων τρι-
μήνων του τρέχοντος οικονομικού έτους (2019/20), ανερ-
χόμενη σε EGP6,166 τρισ. Σύμφωνα με την Κεντρική 
Τράπεζα, το συνολικό κεφάλαιο των τραπεζών που λει-
τουργούν στη χώρα αυξήθηκε σε EGP156,65 δισ. το 
Μάρτιο 2020, έναντι EGP152,66 δισ. τον Ιούνιο 2019, 
ενώ το συνολικό επίπεδο των τραπεζικών αποθεματικών 
ανερχόταν το Μάρτιο 2020 σε EGP263,12 δισ. έναντι 
EGP236,06 δισ. τον Ιούνιο 2019. Αντίστοιχα, το συνολι-
κό επίπεδο τραπεζικών προβλέψεων ανερχόταν το Μάρ-
τιο 2020 σε EGP135,44 δισ. έναντι EGP122,27 δισ. τον 
Ιούνιο 2019. Οι συνολικές επενδύσεις των αιγυπτιακών 
τραπεζών σε κρατικά χρεόγραφα και τίτλους το Μάρτιο 
2020 ανέρχονταν σε EGP2,375 τρισ., έναντι EGP1,765 
τρισ. τον Ιούνιο 2019, ενώ το συνολικό ύψος των κατα-
θέσεων στις εγχώριες τράπεζες ανερχόταν το Μάρτιο 
2020 σε EGP4,426 τρισ., έναντι EGP4,306 τρισ. το Φε-
βρουάριο του ιδίου έτους, αυξημένο κατά EGP119,7 δισ. 
σε διάστημα ενός μηνός. Από τις εν λόγω καταθέσεις 
Μαρτίου 2020, κεφάλαια EGP675,72 δισ. αντιστοιχού-
σαν σε καταθέσεις του δημοσίου, ενώ κεφάλαια EGP3,75 
τρισ. σε καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι χορηγήσεις 
του εγχώριου τραπεζικού τομέα ανέρχονταν στο τέλος 
Μαρτίου 2020 σε EGP2,02 τρισ., συνολικά αυξημένες 
κατά EGP165,9 δισ. (ήτοι 8,9%) στη διάρκεια της περιό-
δου Ιουλίου 2019-Μαρτίου 2020. Κατά τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, στο τέλος Μαρτίου 2020 
ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 58,9% 
των συνολικών τραπεζικών χορηγήσεων προς τον ιδιωτι-
κό τομέα της οικονομίας. Αναλυτικότερα, ο κλάδος της 
βιομηχανίας απορρόφησε το 31,5% των τραπεζικών πι-
στώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, ο τομέας υπηρεσιών 
το 25,8% αυτών, ο κλάδος εμπορίου το 10,6%, ο αγροτι-
κός τομέας το 2% και οι λοιποί τομείς, συμπεριλαμβανο-
μένων των ιδιωτικών καταθέσεων των νοικοκυριών, α-
ντιπροσώπευσαν το 30,1% των χορηγηθεισών τραπεζι-
κών πιστώσεων. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα κατέγραψε 
την αξία των αιγυπτιακών εντόκων γραμματίων του δη-
μοσίου εις χείρας ξένων επενδυτών τον Απρίλιο 2020 σε 
EGP119,1 δισ., περαιτέρω μειωμένη κατά EGP30,2 δισ. 
έναντι επιπέδου EGP149,3 δισ. το Μάρτιο 2020.    
 
Η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας προσελκύει ξέ-
νους επενδυτές 
Σύμφωνα με διεθνή οικονομικά δημοσιεύματα, η πρό-
σφατη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολ-
λαρίου φαίνεται να αναθερμαίνει το ενδιαφέρον ξένων  

επενδυτών για τοποθετήσεις χαρτοφυλακίου σε αιγυπτια-
κούς τίτλους. Κατά τα εν λόγω δημοσιεύματα, η σταθερή 
πορεία της ισοτιμίας του αιγυπτιακού νομίσματος και το 
υψηλό επίπεδο των επιτοκίων κράτησαν για διάστημα 
αρκετών μηνών την αγορά των αιγυπτιακών κρατικών 
ομολόγων σε εγρήγορση και σχετικά έντονη δραστηριό-
τητα, ενώ η τωρινή διολίσθηση της λίρας αναμένεται να 
ενθαρρύνει τους επενδυτές να προβούν σε ακόμη μεγα-
λύτερες τοποθετήσεις στην αιγυπτιακή αγορά χρεογρά-
φων. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του Ιουνίου, η ισοτι-
μία της αιγυπτιακής λίρας προς το δολλάριο έχει επιστρέ-
ψει στα επίπεδα που βρισκόταν προ επταμήνου, φθάνο-
ντας στις 25/6 το επίπεδο των 16,0723 λιρών ανά δολλά-
ριο (τιμή αγοράς), στα ίδια περίπου επίπεδα με τα τέλη 
του Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου 2019 και αφού η ισοτι-
μία παρέμεινε επί 51/2 μήνες κάτω από το κατώφλι των 16 
λιρών ανά δολλάριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις έγκυρων 
εγχώριων αναλυτών, η ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας 
προς το δολλάριο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 16,50 
και 17,50 λιρών ανά δολλάριο έως το τέλος του τρέχο-
ντος έτους, ενώ εκτιμάται επίσης ότι η αναμενόμενη πε-
ραιτέρω διολίσθηση της λίρας θα ασκήσει αυξητικές τά-
σεις στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών κατά τους 
επόμενους μήνες.  
 
Διατήρηση σταθερών επιτοκίων από την Κεντρική 
Τράπεζα Αιγύπτου 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής 
Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), στη συνεδρίαση της 25ης Ιου-
νίου αποφάσισε να διατηρήσει για ακόμη μια φορά αμε-
τάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς, όπως είχε κάνει 
στις αρχές Απριλίου και στα μέσα Μαΐου και αφού προη-
γουμένως, στις 16 Μαρτίου, τα είχε μειώσει κατά 300 
μονάδες βάσης σε μία προσπάθεια στήριξης της αιγυπτι-
ακής οικονομίας και προστασίας της από τις επιπτώσεις 
της παγκόσμιας πανδημίας κορωνοϊού. Το επιτόκιο κατα-
θέσεων μίας ημέρας διατηρήθηκε 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 αμετάβλητων των βασικών επιτοκίων από την 
Κεντρική Τράπεζα ήταν αναμενόμενη από την πλειονό-
τητα των οικονομικών αναλυτών. Σημειώνεται ότι στη 
διάρκεια του 2019, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου είχε 
μειώσει τέσσερις φορές τα επιτόκια, κατά 450 μονάδες 
βάσης συνολικά. 
 
Ο τραπεζικός όμιλος CIB ετοιμάζει την πρώτη αιγυ-
πτιακή έκδοση «πράσινων» ομολόγων 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο μεγαλύ-
τερος ιδιωτικός τραπεζικός όμιλος της Αιγύπτου, Com-
mercial International Bank (CIB), ο οποίος έχει αναλάβει 
την προετοιμασία της –πρώτης στα χρονικά- έκδοσης 
αιγυπτιακών «πράσινων» ομολόγων αξίας $100 εκατ., 
έχει πρόσφατα διαπιστώσει διεθνές ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή στο σχετικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, η 
International Finance Corporation (IFC) του ομίλου της 
Παγκόσμιας Τράπεζας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της 
να επενδύσει κεφάλαια $65 εκατ. στη σχεδιαζόμενη πρώ-
τη δόση της έκδοσης «πράσινων» ομολόγων πενταετούς 
διάρκειας, καθώς επίσης να συνεργαστεί με τους εμπλε-
κόμενους αιγυπτιακούς φορείς και σε μελλοντικές  
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εκδόσεις τέτοιων ομολόγων. Επιπλέον, η IFC έχει δηλώ-
σει έτοιμη να παράσχει την τεχνογνωσία της προς τον 
τραπεζικό όμιλο CIB όσον αφορά τη μεθοδολογία 
έκδοσης «πράσινων» ομολόγων, αλλά και όσον αφορά 
επιμέρους κριτήρια και τρόπους υπολογισμού χρηματο-
δοτικών εργαλείων για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων 
που δρουν προς την κατεύθυνση του περιορισμού των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει ευνοϊκά δάνεια προς 
μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
Στα μέσα Ιουνίου η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) 
ενέκρινε αίτημα που της διατυπώθηκε από τον Υπουργό 
Γεωργίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι μικρού μεγέθους 
καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι στις κατηγορίες δραστη-
ριότητας που μπορούν να επωφεληθούν δανειακών χρη-
ματοδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο της σχε-
τικής πρωτοβουλίας της CBE για χαμηλότοκες χρηματο-
δοτήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, από τού-
δε οι εμπορικές τράπεζες θα μπορούν να δέχονται αιτή-
σεις μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ευνοϊκά δά-
νεια, με επιδοτούμενο επιτόκιο της τάξεως του 5%. Ση-
μειώνεται ότι χαμηλότοκες δανειακές χρηματοδοτήσεις 
με μειωμένα επιτόκια της τάξεως του 5% και του 8% -
στο πλαίσιο σχετικών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών 
της Κεντρικής Τράπεζας τόσο στην προ όσο και στη μετά 
κορωνοϊό περίοδο- δικαιούνται επιχειρήσεις των κλάδων 
βιομηχανίας, γεωργίας, κατασκευών, αγοράς ακινήτων 
για μεσαία εισοδήματα, τουρισμού και αερομεταφορών. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου ξεκινά πρόγραμμα 
παροχής εγγυήσεων σε δάνεια 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, η 
Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) εγκαινίασε πρόγραμ-
μα παροχής εγγυήσεων που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αξίας των δανείων που θα παρέχουν οι εγχώρι-
ες τράπεζες προς επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας της CBE για στήριξη τόσο μικρομεσαίων όσο 
και μεγαλύτερων επιχειρήσεων των κλάδων βιομηχανίας, 
γεωργίας και κατασκευών με συνολικά κεφάλαια 
EGP100 δισ. Οι εν λόγω εγγυήσεις, συνολικής αξίας 
EGP7 δισ. θα χορηγηθούν μέσω της κρατικής Credit 
Risk Guarantee Company, η οποία βρίσκεται υπό την 
εποπτεία της CBE. Σημειώνεται ότι, με βάση την εν λόγω 
πρωτοβουλία, οι εγχώριες τράπεζες χορηγούν δάνεια με 
μειούμενο κλιμακωτά επιτόκιο της τάξεως του 8%, σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις των ως 
άνω κλάδων της οικονομίας.    
 
Δανειακή χρηματοδότηση της EBRD προς αιγυπτια-
κές τράπεζες για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης 
(EBRD) πρόκειται να παράσχει δανειακή χρηματοδότη-
ση ύψους $100 εκατ. προς τη μεγαλύτερη ιδιωτική τρά-
πεζα της Αιγύπτου, Commercial International Bank 
(CIB), ώστε αυτή να στηρίξει τη ρευστότητα εγχώριων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αντεπεξέλ-
θουν στις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημί-
ας. Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος επίσης στο 

τέλος Ιουνίου, η EBRD ενέκρινε τη χορήγηση χρηματο-
δοτικού πακέτου ύψους $200 εκατ. προς τη μεγαλύτερη 
κρατική τράπεζα της Αιγύπτου, National Bank of Egypt 
(NBE), με σκοπό την παροχή ευνοϊκών δανείων προς 
εγχώριες επιχειρήσεις για στήριξή τους έναντι των επι-
πτώσεων της πανδημίας. Σύμφωνα με τα σχετικά οικονο-
μικά δημοσιεύματα, κεφάλαια ύψους $100 εκατ. πρόκει-
ται να κατευθυνθούν σε παροχή βραχυπρόθεσμων δανεί-
ων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και σε επιχειρήσεις που έχουν έρθει αντιμέτωπες 
με μειωμένο κύκλο εργασιών και έσοδα εξαιτίας του κο-
ρωνοϊού. Τα υπόλοιπα κεφάλαια ύψους $100 εκατ. πρό-
κειται να κατευθυνθούν σε ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις 
της NBE για την πραγματοποίηση από τις εγχώριες επι-
χειρήσεις συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου, στο πλαίσιο 
του προγράμματος της EBRD για τη διευκόλυνση του 
εμπορίου (“Trade Facilitation Programme”), ανεβάζοντας 
τα σχετικά κεφάλαια που διαθέτει η EBRD στην Αίγυπτο 
για το εν λόγω πρόγραμμα σε $300 εκατ. Σημειώνεται ότι 
τον περασμένο Μάιο η EBRD είχε διαθέσει χρηματοδο-
τήσεις ύψους $100 εκατ. προς εκάστη εκ των δύο μεγά-
λων ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν 
στην Αίγυπτο, NBK Egypt (National Bank of Kuwait) 
και QNB Al Ahli (Qatar National Bank), ενώ αντίστοιχη 
χρηματοδότηση είχε διαθέσει στο τέλος Φεβρουαρίου 
και στην Bank of Alexandria.       
 
Διάθεση εντόκων γραμματίων & ομολόγων σε λίρες 
από την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 
Στις 23/6 η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) διέθεσε 
με επιτυχία για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομι-
κών έντοκα γραμμάτια του δημοσίου σε λίρες, τρίμηνης, 
εξάμηνης, εννεάμηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας, συ-
νολικής ονομαστικής αξίας EGP28,5 δισ. Η CBE δέχθη-
κε προσφορές συνολικού ύψους EGP52,12 δισ., εκ των 
οποίων έγιναν τελικώς δεκτές προσφορές συνολικής αξί-
ας EGP17,32 δισ. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα 
αποδέχθηκε πολύ χαμηλότερες των υποβληθεισών προ-
σφορές όσον αφορά τα εννεάμηνης και τα δωδεκάμηνης 
διάρκειας έντοκα γραμμάτια (έγιναν δεκτές προσφορές 
ύψους μόλις EGP670,7 εκατ. και EGP3,65 δισ. αντίστοι-
χα) λόγω των υψηλών αποδόσεων που ζήτησαν οι ενδια-
φερόμενοι επενδυτές. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που 
επετεύχθη κατά την έκδοση των εντόκων γραμματίων σε 
λίρες της 23ης Ιουνίου ανήλθε για τα τρίμηνης διάρκειας 
σε 12,917% έναντι μέσου επιτοκίου 12,337%, κατά την 
αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση στις 16/6, για τα εξάμη-
νης διάρκειας σε 12,892% έναντι 12,441% στις 16/6, για 
τα εννεάμηνης διάρκειας σε 12,965% έναντι 12,502% 
στις 16/6 και για τα δωδεκάμηνης διάρκειας σε 12,792% 
έναντι 12,449% στις 16/6.  
Επίσης στις 23/6, η CBE διέθεσε κρατικά ομόλογα τριε-
τούς και επταετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας 
EGP3,75 δισ. και EGP3,25 δισ. αντίστοιχα, αποδεχόμενη 
τελικά ωστόσο πολύ χαμηλότερες συνολικά προσφορές 
σε σύγκριση με τις υποβληθείσες. Πιο συγκεκριμένα, 
έγιναν αποδεκτές προσφορές ύψους EGP402,83 εκατ. 
(έναντι υποβληθεισών προσφορών EGP5,9 δισ.) όσον 
αφορά τα τριετή ομόλογα και ύψους EGP8,8 εκατ. 
(έναντι υποβληθεισών προσφορών EGP2,49 δισ.) όσον 
αφορά τα επταετή ομόλογα.  
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Οι μέσες αποδόσεις των τριετών ομολόγων εμφανίστη-
καν αυξημένες σε 13,883% έναντι 13,514% στην αντί-
στοιχη έκδοση της 9ης Ιουνίου, ενώ εκείνες των επταετών 
ομολόγων ανήλθαν σε 13,861% έναντι 13,723% στην 
αντίστοιχη έκδοση της 9ης Ιουνίου. Όπως ανέφερε ο οικο-
νομικός Τύπος, η πρόσφατη ανοδική κίνηση των αποδό-
σεων τόσο στα έντοκα γραμμάτια όσο και στα ομόλογα 
του αιγυπτιακού κράτους οφείλεται κυρίως στις γεωπολι-
τικές εντάσεις το τελευταίο διάστημα  στην περιοχή, συ-
μπεριλαμβανομένων των εντάσεων Αιγύπτου-Αιθιοπίας 
για το μεγάλο αιθιοπικό υδροηλεκτρικό φράγμα, καθώς 
και Αιγύπτου-Τουρκίας για τη Λιβύη. 
 
Το κρατικό αναπτυξιακό ταμείο και η επενδυτική 
τράπεζα EFG Hermes επιζητούν απόκτηση μεριδίου 
76% στην Arab Investment Bank 
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε στο τέλος Ιουνί-
ου ότι το νεοσύστατο κρατικό αναπτυξιακό ταμείο της 
Αιγύπτου (SWF) και η επενδυτική τράπεζα EFG Hermes 
έλαβαν έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 
(CBE) προκειμένου να ξεκινήσουν τη διεξαγωγή ελέγχου 
της οικονομικής κατάστασης και των περιουσιακών στοι-
χείων (“due diligence”) του κρατικού τραπεζικού ομίλου 
Arab Investment Bank (ΑΙΒ), προκειμένου στη συνέχεια 
να προβούν στην απόκτηση συνολικού μεριδίου 76% στο 
κεφάλαιο αυτού. Πιο αναλυτικά, το SWF αναμένεται να 
αποκτήσει μερίδιο έως 25% της ΑΙΒ, ενώ η EFG Hermes 
αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο τουλάχιστον 51%. 
Όπως σημείωσαν τα σχετικά δημοσιεύματα, οι δύο δυνη-
τικοί αγοραστές της ΑΙΒ αναμένεται να συνεισφέρουν σε 
επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, αποκτώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο πλειοψηφικό μετοχικό μερίδιο σε 
αυτήν. Σημειώνεται επίσης ότι ο κρατικός επενδυτικός 
βραχίονας National Investment Bank (ΝΙΒ) κατέχει σή-
μερα μερίδιο 91,4% του κεφαλαίου της ΑΙΒ, ενώ το υπό-
λοιπο 8,6% το κατέχει το αιγυπτιακό δημόσιο (μέσω της 
Federation of Arab Republics). Ο όμιλος ΑΙΒ προσφέρει 
τόσο εμπορικές όσο και επενδυτικές, αλλά και ισλαμικές 
τραπεζικές υπηρεσίες. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Επιβολή ελέγχων τιμών στα νοσοκομεία & τις κλινι-
κές για θεραπεία κορωνοϊού 
Στις αρχές Ιουνίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση επέβαλε 
τόσο στα κρατικά νοσοκομεία όσο και στις ιδιωτικές κλι-
νικές που διαθέτουν εξουσιοδότηση να παρέχουν θερα-
πευτική αγωγή σε ασθενείς που πάσχουν από κορωνοϊό, 
ανώτατα όρια στα κόστη θεραπείας και νοσηλείας που  
χρεώνουν τους ασθενείς ή τα κρατικά ασφαλιστικά τα-
μεία, καθώς παρατηρήθηκαν πρόσφατα φαινόμενα 
«υπερβολικών» χρεώσεων για υπηρεσίες προς πάσχο-
ντες, από ορισμένες ιδιωτικές μονάδες θεραπείας. Συγκε-
κριμένα, το Υπουργείο Υγείας επέβαλε οροφή της τάξε-
ως των EGP10.000 ημερησίως στις χρεώσεις θεραπείας 
κορωνοϊού από τα εγχώρια νοσοκομεία, συμπεριλαμβα-
νομένων και των ιδιωτικών υγειονομικών κλινικών. Ανα-
λυτικότερα, τα αιγυπτιακά νοσοκομεία υποχρεούνται να 
χρεώνουν έως EGP3.000 ημερησίως για φιλοξενία ασθε-
νών με ήπια συμπτώματα (συνήθως σε κρατικά κέντρα 
καραντίνας), έως EGP7.000 ημερησίως για νοσηλεία α-
σθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας χωρίς χρήση  

συστημάτων αναπνευστικής υποστήριξης και έως 
EGP10.000 για νοσηλεία ασθενών σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας με χρήση τέτοιων συστημάτων. Όπως διευκρί-
νισε σχετικά το Υπουργείο Υγείας, οι ανωτέρω οροφές 
αφορούν τόσο τα κόστη υποδοχής και νοσηλείας, όσο 
και ιατρικών ελέγχων, θεραπείας, ιατρικών αμοιβών και 
προμήθειας αναλώσιμων.   
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υ-
πουργός Υγείας κα Zayed στο τέλος Ιουνίου, το ποσοστό 
πληρότητας των εξειδικευμένων νοσοκομείων και μονά-
δων απομόνωσης για θεραπεία του κορωνοϊού στην Αί-
γυπτο έχει φθάσει το 59% της συνολικής δυναμικότητας 
αυτών, ενώ ποσοστό 71% των διαθέσιμων κλινών σε μο-
νάδες εντατικής θεραπείας κορωνοϊού είναι στην παρού-
σα φάση κατειλημμένο. Επιπλέον, σύμφωνα με την κα 
Zayed, περίπου το 23% των διαθέσιμων συστημάτων 
αναπνευστικής υποστήριξης είναι κατειλημμένο στα κρα-
τικά νοσοκομεία. Σημειώνεται ότι το αιγυπτιακό Υπουρ-
γείο Υγείας είχε αρχικά εξουσιοδοτήσει μόνο τα ως άνω 
κρατικά κέντρα να δέχονται ασθενείς με κορωνοϊό, ω-
στόσο στη συνέχεια, υπό το βάρος της ταχείας αύξησης 
των εγχώριων κρουσμάτων, αναγκάστηκε να προσθέσει 
τόσο πανεπιστημιακά νοσοκομεία όσο και νοσοκομεία 
στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων υγειονομικών 
ιδρυμάτων, ανεβάζοντας το συνολικό τους αριθμό σε 367 
συνολικά κρατικά ιδρύματα σήμερα, ενώ σε μεταγενέ-
στερη φάση πρόσθεσε και ιδιωτικές κλινικές στο σχετικό 
κατάλογο.  
 
Η Suez Canal Bank πώλησε μερίδιό της στον κρατικό 
όμιλο διυλιστηρίων MIDOR 
Όπως ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ο εγχώριος οικονομι-
κός Τύπος, η εγχώρια τράπεζα Suez Canal Bank ολοκλή-
ρωσε την πώληση μεριδίου της 1,27% στο μεγάλο κρατι-
κό όμιλο διυλιστηρίων MIDOR (Middle East Oil Refin-
ery) στην κρατική εταιρεία πετρελαίου (EGPC) –η οποία 
κατέχει μερίδιο 78% του ομίλου MIDOR- έναντι $30,6 
εκατ., αφού προηγουμένως εξασφάλισε τις απαραίτητες 
εγκρίσεις από την αιγυπτιακή Χρηματοοικονομική Ρυθ-
μιστική Αρχή (Financial Regulatory Authority – FRA) 
και το Χρηματιστήριο Αιγύπτου. Σύμφωνα με τα σχετικά 
δημοσιεύματα, ο χρηματιστηριακός όμιλος Cairo Capital 
Securities ενέργησε ως μεσίτης στη διεκπεραίωση της εν 
λόγω συναλλαγής.           
 
Σημαντικές επενδύσεις στην Αίγυπτο προγραμματίζει 
ο κορεατικός όμιλος Samsung 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουνίου, ο 
επικεφαλής του κορεατικού τεχνολογικού ομίλου Sam-
sung στην Αίγυπτο κ. Kwon, σε πρόσφατη συνάντησή 
του με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής Γενικής Αρχής 
Επενδύσεων & Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) κ. Abdel 
Wahab, δήλωσε ότι η Samsung προγραμματίζει την 
πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στην Αίγυπτο, με συ-
νολικά κεφάλαια $84 εκατ. κατά την προσεχή πενταετία. 
Μεταξύ των εν λόγω νέων επενδύσεων, ο κ. Kwon περιέ-
λαβε και τη δημιουργία νέας γραμμής συναρμολόγησης 
οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μονάδα της 
Samsung στο Beni Suef, επενδυτικού κόστους $23 εκατ., 
τη λειτουργία της οποίας προτίθεται να εγκαινιάσει η 
Samsung τον προσεχή Αύγουστο. Κατά τον κ. Kwon, ο 
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όμιλος Samsung στοχεύει να καταστήσει την Αίγυπτο 
περιφερειακό κόμβο παραγωγής και εξαγωγών προς την 
ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, της Ευρώπης και 
της Αφρικής. Σημειώνεται ότι η Samsung διαθέτει ήδη 
ισχυρή παρουσία στην Αίγυπτο, με το 85% της παραγω-
γής από τη μεγάλη κατασκευαστική μονάδα τηλεοράσε-
ων που διαθέτει στη βιομηχανική περιοχή Beni Suef να 
κατευθύνεται προς τις αγορές της Αφρικής και της Ευρώ-
πης. 
 
Χρηματοδοτήσεις ύψους EGP3 δισ. προς μικρά επεν-
δυτικά σχέδια από την MSMEDA 
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Εμπορίου & Βιο-
μηχανίας κας Gamea στις αρχές Ιουνίου, η αιγυπτιακή 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(MSMEDA) προγραμματίζει να παράσχει –μέσω μικρο-
πιστώσεων- κονδύλια συνολικού ύψους EGP3 δισ. στη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους (2020) για τη χρηματοδό-
τηση 200.000 περίπου μικρών επενδυτικών σχεδίων. Η 
κα Gamea, η οποία ηγείται επίσης της MSMEDA, δήλω-
σε ότι κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2019-
Απριλίου 2020, η Υπηρεσία χρηματοδότησε περίπου 
240.000 μικρά επενδυτικά σχέδια με συνολικά κεφάλαια 
EGP3,5 δισ., δημιουργώντας περί τις 360.000 θέσεις ερ-
γασίας ανά την επικράτεια της χώρας.   
 
Μόνο 5 αιγυπτιακές εταιρείες στη λίστα των 100 κο-
ρυφαίων της Μ. Ανατολής (Forbes) 
Σε πρόσφατη κατάταξη των 100 κορυφαίων επιχειρημα-
τικών ομίλων  της Μ. Ανατολής για το 2020 της γνωστής 
διεθνούς έκδοσης Forbes, μόνο πέντε αιγυπτιακές εται-
ρείες συμπεριλήφθηκαν στο σχετικό κατάλογο, ο οποίος 
κυριαρχείται από εμιρατινές, σαουδαραβικές και καταρι-
νές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι πέντε αιγυπτιακοί 
όμιλοι που συμπεριλήφθηκαν στην εν θέματι κατάταξη 
της Forbes ήταν η Commercial International Bank (CIB) 
στην 28η θέση, η καπνοβιομηχανία Eastern Company 
στην 79η θέση, ο όμιλος real estate developers Talaat 
Moustafa Group στην 85η, η Elsewedy Electric στην 87η 
και η Telecom Egypt στην 91η. 
 
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών υ-
πογραφών 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουνίου, 
το αιγυπτιακό Υπουργείο Επικοινωνιών & Τεχνολογίας 
Πληροφορικής προχώρησε πρόσφατα, μέσω διατάγμα-
τος, σε τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τη χρήση ηλε-
κτρονικών υπογραφών, προσθέτοντας νέους κανονισμούς 
όσον αφορά της διαδικτυακές υπογραφές και τη χρήση 
χρονοσφραγίδων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι ως 
άνω τροποποιήσεις εισήχθησαν στους εκτελεστικούς κα-
νονισμούς της υφιστάμενης βασικής νομοθεσίας που διέ-
πει τις ηλεκτρονικές υπογραφές (Ν. 15/2004). Σύμφωνα 
με σχετικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού κ. Talaat, 
η εν λόγω νομοθεσία και οι εισαχθείσες τροποποιήσεις 
της αποτελούν το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Αίγυπτο, εγκαθιδρύο-
ντας κανόνες που διέπουν τη νόμιμη επεξεργασία, ανταλ-
λαγή και αποθήκευση εγγράφων στο διαδίκτυο, προστα-
τεύοντας τα δικαιώματα των συναλλασσομένων και δια-
σφαλίζοντας την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλα- 

γών. Ο κ. Talaat επισήμανε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφιοποίησης 
της αιγυπτιακής οικονομίας, που θα επιφέρει σημαντικό-
τατες βελτιώσεις στη λειτουργία και την αποτελεσματι-
κότητα τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και του ιδιωτι-
κού τομέα. 
 
Κυβερνητικές δηλώσεις περί σχεδιαζόμενης ολοκλή-
ρωσης τεχνολογικών πάρκων 
Στο τέλος Ιουνίου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Επικοινωνιών 
& Τεχνολογίας Πληροφορικής κ. Talaat δήλωσε –στο 
πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που οργάνωσε το Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο στο Κάιρο (AmCham) ότι η κυ-
βέρνηση πλησιάζει στην ολοκλήρωση της δημιουργίας 
έξι τεχνολογικών πάρκων στις περιφέρειες Minya, Meno-
fia, Mansoura, Sohag, Qena και Ασουάν. Ο κ. Talaat συ-
μπλήρωσε ότι η εγκαινίαση των νέων τεχνολογικών πάρ-
κων θα πραγματοποιηθεί όταν λήξει η πανδημία κορω-
νοϊού. Σύμφωνα με τον κ. Talaat, τα εν λόγω τεχνολογικά 
πάρκα αναμένεται να στηρίξουν το καινοτόμο τεχνολογι-
κό επιχειρείν στην Αίγυπτο, περιλαμβάνοντας και φιλο-
ξενώντας στις εγκαταστάσεις τους εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα κατάρτισης, ολοκληρωμένες / καθετοποιημένες παρα-
γωγικές τεχνολογικές μονάδες, εταιρείες σχεδιασμού λο-
γισμικού, εφαρμογών αλλά και hardware, εκκολαπτήρια 
νεοφυών επιχειρήσεων, μονάδες κατάρτισης σε τεχνολο-
γία τεχνητής νοημοσύνης, μονάδες τεχνολογίας πληρο-
φορικής και ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων. Ο 
Υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι ο κεντρικός στόχος δη-
μιουργίας των εν λόγω τεχνολογικών πάρκων είναι να 
επιτευχθεί συγκέντρωση επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
επιστημόνων και χρηματοδοτών στον ίδιο χώρο, ώστε να 
δημιουργούνται συνέργειες που θα ευνοήσουν την ανά-
πτυξη καινοτόμων τεχνολογικών κλάδων στην Αίγυπτο. 
Ο κ. Talaat δήλωσε εξάλλου ότι το Υπουργείο Επικοινω-
νιών & Τεχνολογίας Πληροφορικής έχει επενδύσει κον-
δύλια της τάξεως των $30 εκατ. στη διάρκεια του 2019 
για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών τεχνολογικών υπο-
δομών, γεγονός που βοήθησε την ενίσχυση της δυναμι-
κότητας των εγχώριων δικτύων ώστε να αντεπεξέλθουν 
στις αυξημένες απαιτήσεις υψηλής χρήσης του διαδικτύ-
ου κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο Υπουργός διευ-
κρίνισε επίσης ότι το αιγυπτιακό κράτος υλοποιεί εντατι-
κά ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των τηλεπικοινωνια-
κών υποδομών, συνολικού κόστους $1,6 δισ. με στόχο 
την αύξηση της μέσης ταχύτητας διαδικτυακών συνδέσε-
ων στη χώρα από το τρέχον επίπεδο των 15,5 Mbps σε 
εκείνο των 20 Mbps ως το τέλος του 2020 και των 40 
Mbps ως το τέλος του 2021. 
 
Σαουδαραβικές επιχορηγήσεις EGP200 εκατ. προς 
αιγυπτιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Διεθνούς Συνεργα-
σίας κας Al Mashat στο τέλος Ιουνίου, η Σ. Αραβία –
συγκεκριμένα η κρατική Saudi Grant Committee- ενέκρι-
νε την παροχή επιχορηγήσεων συνολικού ύψους EGP200 
εκατ. για τη χρηματοδότηση πέντε μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στην Αίγυπτο. Πιο συγκεκριμένα, επιχορήγηση 
ύψους EGP100 εκατ. θα κατευθυνθεί στην Agricultural 
Bank of Egypt με σκοπό τη χρηματοδότηση γεωργικού 
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επενδυτικού project, καθώς και projects κτηνοτροφικών 
εφοδιαστικών αλυσίδων και γαλακτοκομικών μονάδων. 
Επιπλέον, επιχορηγήσεις ύψους EGP100 εκατ. θα κατευ-
θυνθούν σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης των 
κλάδων υπηρεσιών υγείας, καθώς και συστημάτων logis-
tics για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε ο οι-
κονομικός Τύπος, οι ανωτέρω επιχορηγήσεις εντάσσο-
νται σε ευρύτερο πρόγραμμα σαουδαραβικών επιχορηγή-
σεων προς την Αίγυπτο συνολικού ύψους $200 εκατ., 
μέσω του οποίου η Σ. Αραβία έχει χρηματοδοτήσει συνο-
λικά 2.176 αναπτυξιακά projects σε ολόκληρη την αιγυ-
πτιακή επικράτεια.  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Κονδύλια EGP7,3 δισ. για έργα αναβάθμισης του πε-
ριφερειακού δακτυλίου Καΐρου 
Σύμφωνα με πρόσφατο σχετικό ανακοινωθέν του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, το αιγυπτιακό κράτος υλοποιεί στην 
παρούσα φάση έργα αναβάθμισης και συντήρησης του 
περιφερειακού δακτυλίου του Καΐρου, συμπεριλαμβανο-
μένων έργων επέκτασης της δυναμικότητας της οδικής 
σύνδεσης μήκους 106 χλμ. μεταξύ της περιοχής El Mari-
outeya, στα δυτικά περίχωρα του Καΐρου, και του ελάσ-
σονος περιφερειακού δακτυλίου του Καΐρου (Autostrad), 
καθώς και έργων επέκτασης της δυναμικότητας της κε-
ντρικής γέφυρας της Autostrad κατά ποσοστό 30%. Το 
συνολικό ύψος των κονδυλίων που χρηματοδοτούν τα ως 
άνω κατασκευαστικά έργα ανέρχεται σε EGP7,3 δισ., 
σύμφωνα με το Υπουργείο. 
 
Ο καναδικός συμβουλευτικός όμιλος Stantec επελέγη 
για το έργο συστήματος διαχείρισης λυμάτων στο 
Fayoum 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουνίου, η 
αιγυπτιακή κρατική εταιρεία ύδρευσης και διαχείρισης 
λυμάτων (HCWW) επέλεξε την καναδική τεχνική / συμ-
βουλευτική / μελετητική εταιρεία Stantec προκειμένου 
να ηγηθεί κατά την υλοποίηση του μεγάλου έργου ανα-
βάθμισης και επέκτασης των συστημάτων αποχέτευσης 
και διαχείρισης υγρών λυμάτων στην περιφέρεια του 
Fayoum, συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού €456 
εκατ. Το εν λόγω έργο στοχεύει να επεκτείνει την πρό-
σβαση των νοικοκυριών στο αποχετευτικό δίκτυο στο 
επίπεδο του 86%, από το χαμηλότατο τρέχον επίπεδο του 
32,6%, μέσω της κατασκευής τεσσάρων νέων μονάδων 
επεξεργασίας υγρών λυμάτων, την επέκταση άλλων επτά 
μονάδων και την αποκατάσταση / επισκευή ακόμη δέκα 
μονάδων. Κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, η χρηματοδό-
τηση του εν λόγω έργου θα παρασχεθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), με 
κεφάλαια ύψους €186 εκατ., με συγχρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με κεφά-
λαια €172 εκατ., από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του 
Επενδυτικού Καταπιστευματικού Ταμείου Γειτονίας -  
NIF), καθώς και το αιγυπτιακό κράτος. 

Το κρατικό αναπτυξιακό ταμείο υπογράφει συμφωνία 
ανάπτυξης του Bab El Azab 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουνίου, 
το κρατικό αναπτυξιακό ταμείο της Αιγύπτου (SWF) έχει 
υπογράψει συμφωνία με το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιο-
τήτων  με σκοπό την ανάπλαση της περιοχής Bab El 
Azab του Παλαιού Καΐρου (όπου βρίσκεται το δημοφιλές 
μνημείο της Ακρόπολης Σαλαντίν – Citadel), ώστε αυτή 
να καταστεί τουριστική περιοχή. Κατά τον οικονομικό 
Τύπο, η εν λόγω συμφωνία –οι οποία επήλθε κατόπιν 
διαπραγματεύσεων εξάμηνης διάρκειας- δίνει το 
«πράσινο φως» στο ταμείο προκειμένου να αναζητήσει 
και επιλέξει επενδυτές και developers από τον ιδιωτικό 
τομέα που συνεργαστούν για την ανάπτυξη της περιοχής, 
η διαχείριση της οποίας θα εξακολουθήσει να ασκείται 
από το Συμβούλιο Αρχαιοτήτων. Όπως ανέφερε ο οικο-
νομικός Τύπος, το κρατικό επενδυτικό ταμείο βρίσκεται 
εδώ και πολύ καιρό σε συνομιλίες με τον Αιγύπτιο μεγι-
στάνα Samih Sawiris, επικεφαλής του κατασκευαστικού 
ομίλου Orascom, προκειμένου να συνεπενδύσει στο pro-
ject ανάπλασης του Bab El Azab, ωστόσο φαίνεται ότι 
πολύ πρόσφατα ανέκυψαν διαφωνίες μεταξύ των δύο 
πλευρών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι οποίες δεν 
διευκρίνισαν τους ακριβείς λόγους.  
 
Περικοπή τελών για καθυστερήσεις πληρωμών σε 
νέες πόλεις από τη NUCA 
Σύμφωνα με πρόσφατο ανακοινωθέν του Υπουργείου 
Οικιστικής Ανάπτυξης, η αιγυπτιακή Αρχή Νέων Αστι-
κών Κοινοτήτων (NUCA) αναμένεται να μειώσει δραστι-
κά εντός της περιόδου του προσεχούς διμήνου τα επιβαλ-
λόμενα τέλη για καθυστερήσεις καταβολής δόσεων για 
κατοικίες και εμπορικά ακίνητα στις νέες –υπό κατα-
σκευή- πόλεις, ώστε να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ακί-
νητης περιουσίας να εξοφλήσουν τις σχετικές οφειλές 
τους. Συγκεκριμένα, από τις 4/6, οι ιδιοκτήτες κατοικιών, 
γραφείων, καταστημάτων, καθώς και οικοπέδων οικιστι-
κής και βιομηχανικής χρήσης θα απολαύσουν -επί δίμηνο
- μείωσης κατά 70% των τελών καθυστέρησης εφ’ όσον 
καλύψουν το 75% των οφειλών τους, κατά 45% εάν κα-
λύψουν το 50% και κατά 20% εάν καλύψουν το 25% των 
οφειλών τους. Σύμφωνα με σχετική διευκρίνιση της   
NUCA, εκ των βασικών προϋποθέσεων για την εφαρμο-
γή των ανωτέρω μειώσεων αποτελεί ο ιδιοκτήτης να μην 
έχει ήδη υποστεί έξωση ένεκα της μη πληρωμής των ο-
φειλών του.   
Επιπλέον, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η εταιρεία 
που διαχειρίζεται την ανάπτυξη των γαιών και τα έργα 
κατασκευής της -υπό δημιουργία- νέας διοικητικής πρω-
τεύουσας (Administrative Capital for Urban 
Development - ACUD) έχει πρόσφατα εγκαθιδρύσει ευέ-
λικτο σύστημα πληρωμών για τους real estate developers, 
προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η ολοκλή-
ρωση των έργων κατασκευής της νέας διοικητικής πρω-
τεύουσας και να βοηθηθούν οι ντόπιες κατασκευαστικές 
εταιρείες που έχουν υποστεί ζημίες εξαιτίας της κρίσης 
που έχει προκαλέσει η πανδημία. Συγκεκριμένα, σύμφω-
να με τον κλαδικό Τύπο, η ACUD έχει συμφωνήσει με 
ορισμένους developers να καταβάλουν το 50% της αξίας 
των δόσεων για την αγορά εκτάσεων που οφείλουν, με το 
υπόλοιπο ήμισυ των σχετικών οφειλών να παραπέμπεται  
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σε εξάμηνη ρύθμιση με ισχύον επιτόκιο Κεντρικής Τρά-
πεζας Αιγύπτου (CBE). 
Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με οικονομι-
κά δημοσιεύματα μέσων Ιουνίου, βασισμένα σε δηλώσεις 
του Υπουργού Επικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορι-
κής κ. Talaat, το αιγυπτιακό κράτος έχει ξεκινήσει την 
υλοποίηση της πρώτης φάσης ανάπτυξης της νέας πόλης 
καινοτομίας, με τον τίτλο “Knowledge City”, η οποία 
κατασκευάζεται στη νέα διοικητική πρωτεύουσα και θα 
περιλαμβάνει κέντρα έρευνας και καινοτομίας εξειδικευ-
μένα σε κλάδους προηγμένης τεχνολογίας. Ο επενδυτικός 
προϋπολογισμός της πόλης καινοτομίας εκτιμάται σε 
EGP2 δισ.    
 
Σύμβαση εγκατάστασης ηλεκτρικών τηλεπικοινωνια-
κών υποδομών η Elsewedy Electric 
Όπως ανέφερε στο τέλος Ιουνίου ο οικονομικός Τύπος, η 
θυγατρική του μεγάλου αιγυπτιακού ομίλου Elsewedy 
Electric, με την επωνυμία Elsewedy Electric Trading & 
Distribution υπέγραψε σύμβαση αξίας EGP423,3 εκατ. 
με τον όμιλο real estate developers, El Mostakbal Urban 
Development, προκειμένου να υλοποιήσει έργα εγκατά-
στασης υποδομών ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών 
στο πλαίσιο της τρίτης φάσης κατασκευής του νέου οικι-
στικού συγκροτήματος Mostakbal City, στα ανατολικά 
περίχωρα του Καΐρου. Σύμφωνα με σχετικό εταιρικό α-
νακοινωθέν, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να 
διαρκέσουν 22 μήνες. Όπως σημείωσαν τα σχετικά δημο-
σιεύματα, ο όμιλος Elsewedy Electric είχε υπογράψει 
ανάλογη συμφωνία αξίας EGP620 εκατ. το 2017, για την 
ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών στο πλαίσιο της πρώ-
της φάσης κατασκευής της Mostakbal City, έργο που 
υλοποιείται στην παρούσα φάση, πλησίον της νέας διοι-
κητικής πρωτεύουσας.  
 
Δημιουργία 3 νέων ζωνών logistics εξήγγειλε το Υ-
πουργείο Προμηθειών 
Στο τέλος Ιουνίου, ο επικεφαλής της –υπαγόμενης στο 
Υπουργείο Προμηθειών- αιγυπτιακής Αρχής Ανάπτυξης 
Εσωτερικού Εμπορίου (ITDA) κ. Ashmawy δήλωσε ότι 
το Υπουργείο πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα 
να προκηρύξει διαγωνισμούς για τη δημιουργία τριών 
νέων ζωνών εγκαταστάσεων τροφοδοσίας της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας (logistics) στις περιφέρειες Ερυθράς Θά-
λασσας, Σουέζ και Sharqiya, τα έργα κατασκευής των 
οποίων εκτιμάται πως θα προσελκύσουν επενδύσεις συ-
νολικού ύψους EGP14,5 δισ. 
 
Έργα αξίας EGP2 δισ. καθυστερεί λόγω πανδημίας η 
SODIC 
Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, ο 
μεγάλος ιδιωτικών συμφερόντων όμιλος real estate de-
velopers 6th of October Development & Investment Com-
pany (SODIC) έχει αναβάλει την ολοκλήρωση της υλο-
ποίησης κατασκευαστικών έργων συνολικής αξίας EGP2 
δισ., τα οποία ήταν προγραμματισμένα να εγκαινιαστούν 
το Μάρτιο 2020. Κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, η κα-
θυστέρηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης νέων κατα-
σκευαστικών έργων οφείλεται κυρίως στις αλλεπάλληλες 
ματαιώσεις προγραμματισμένων κλαδικών επιχειρηματι-
κών και εμπορικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης 

της σημαντικής κλαδικής έκθεσης Cityscape Egypt που 
επρόκειτο να λάβει χώρα στο τέλος Μαρτίου. Ο κλαδικός 
Τύπος σημείωσε ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση λόγω 
της πανδημίας έχει δημιουργήσει προβλήματα μείωσης 
εισοδημάτων στους αγοραστές, με αποτέλεσμα η SODIC 
να προσπαθεί στην παρούσα φάση αφ’ ενός να μειώσει 
τα μεγέθη των ακινήτων (ώστε οι τιμές αυτών να είναι 
περισσότερο προσιτές στους αγοραστές) και αφ’ ετέρου 
να επιμηκύνει τις περιόδους αποπληρωμής για την αγορά 
κατοικιών. Ο κλαδικός Τύπος σημείωσε ότι η SODIC 
αντιμετώπισε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2020 
σημαντική αύξηση του ποσοστού ματαιώσεων πωλήσεων 
ακινήτων, το οποίο έφθασε στο 22%, έναντι 12% το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2019, ωστόσο το εν λόγω ποσοστό 
μειώθηκε στη συνέχεια, επανερχόμενο στο επίπεδο του 
13% κατά την περίοδο 1ης Απριλίου – 6ης Ιουνίου 2020, 
με τον όμιλο SODIC να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι 
τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία θα 
ξεπεραστούν γρήγορα με τη λήξη αυτής, δεδομένης της 
εξαιρετικής αναπτυξιακής δυναμικής που παρουσιάζει η 
αιγυπτιακή αγορά ακινήτων, υποστηριζόμενης κυρίως 
από τον υψηλότατο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. Επι-
πλέον, η SODIC διαπιστώνει ότι η τρέχουσα υγειονομική 
κρίση τείνει να δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση για 
κλειστές οικιστικές κοινότητες (compounds), τάση που 
εκτιμάται ότι θα ωφελήσει τη δραστηριότητα του ομίλου 
σε βάθος χρόνου.  
Όπως σημείωσαν εξάλλου τα κλαδικά δημοσιεύματα, η 
SODIC κατέγραψε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 
του 2020 αύξηση κατά 25% στις πωλήσεις της κατοι-
κιών, με συνολικά έσοδα της τάξεως των EGP842 εκατ. 
(έναντι EGP672 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019), 
με το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω αύξησης να αποδί-
δεται στις πωλήσεις κατοικιών στα δυτικά περίχωρα του 
Καΐρου. Όπως ανέφερε τέλος ο κλαδικός Τύπος, το τρέ-
χον επίπεδο χρηματοοικονομικής ρευστότητας της SOD-
IC ανέρχεται σε EGP7,7 δισ., το οποίο καλύπτει τις χρη-
ματοδοτικές ανάγκες του ομίλου για περίοδο περίπου 16 
μηνών. 
 
Κίνητρα ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο για υ-
παλλήλους που θα μεταστεγαστούν στη νέα πρωτεύ-
ουσα 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, 
το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ανακοίνωσε ειδικά 
κίνητρα και ωφελήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους 
οι οποίοι πρόκειται να μεταστεγαστούν στη νέα διοικητι-
κή πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται 
επίδομα κατοικίας και κάλυψη οδοιπορικών εξόδων. Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται.  
 
Διαδικτυακά εγκαινιάζει ολοκληρωθέντα κατασκευα-
στικά έργα ο Πρόεδρος Al Sisi 
Όπως ανέφερε σχετικά ο οικονομικός Τύπος, στις 29/6 ο 
Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε μέσω τηλεδιά-
σκεψης ορισμένα ολοκληρωθέντα κατασκευαστικά έργα 
εθνικού αναπτυξιακού χαρακτήρα, με την παρουσία του 
Π/Θ της χώρας κ. Madbouly, Υπουργών και υψηλόβαθ-
μων αξιωματούχων, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων 
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Κατά τα 
σχετικά δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εγκαινία- 
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σε το άρτι ανακαινισθέν ιστορικό κτίριο “Baron Empain” 
στην Ηλιούπολη του Καΐρου, το διεθνές αεροδρόμιο 
Sphinx στην Γκίζα, καθώς και νέο μικρό διεθνές αερο-
δρόμιο πλησίον της νέας διοικητικής πρωτεύουσας. Ο 
οικονομικός Τύπος σημείωσε ότι ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. 
Madbouly δήλωσε, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, 
ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει να επενδύσει κονδύλια 
περίπου EGP400 δισ. σε κατασκευαστικά έργα υποδο-
μών κατά το προσεχές οικονομικό έτος.     
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Το Υπ. Ηλεκτρισμού στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση 
της δυναμικότητας του δικτύου 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στις αρχές 
Ιουνίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού στοχεύει 
να προσθέσει δυναμικότητα της τάξεως των 145 MW στο 
εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας εντός του οικονομι-
κού έτους 2020/21, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικό-
τητα στο επίπεδο των 59,82 GW. Σύμφωνα εξάλλου με 
σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής εταιρεί-
ας ηλεκτρισμού (EEHC) κ. Desouky, η εταιρεία προτίθε-
ται να υλοποιήσει επενδυτικά έργα συνολικής αξίας 
EGP32,4 δισ. κατά τη διάρκεια του προσεχούς οικονομι-
κού έτους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Desouky, η 
EEHC στοχεύει να αυξήσει κατά το έτος 2020/21 και το 
επίπεδο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε 198,1 
δισ. KWh (αύξηση κατά 2,03% έναντι του 2019/20). 
Σύμφωνα με τον κ. Desouky, η συνολική ποσότητα ηλε-
κτρικής ενέργειας που θα πωληθεί στους εγχώριους κα-
ταναλωτές στη διάρκεια του προσεχούς οικονομικού 
έτους (2020/21) θα εμφανιστεί αυξημένη κατά 4,4% 
έναντι του τρέχοντος, ανερχόμενη σε 165,4 KWh. Κατά 
το σχεδιασμό της EEHC, στοχεύεται επίσης η αύξηση 
του αριθμού των συνδρομητών σε 38,7 εκατ. (ρυθμός 
αύξησης 3,4% έναντι του τρέχοντος οικονομικού έτους).        
 
Υπογραφή συμφωνιών έρευνας & αξιοποίησης κοιτα-
σμάτων στην Ερυθρά Θάλασσα 
Στις αρχές Ιουνίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου 
ανακοίνωσε τη μονογραφή συμφωνιών με τους ομίλους 
υδρογονανθράκων που επικράτησαν κατά τον πλέον πρό-
σφατο διεθνή διαγωνισμό για έρευνα και αξιοποίηση κοι-
τασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ερυθρά 
Θάλασσα. Θυμίζουμε ότι ο εν λόγω διεθνής διαγωνισμός 
προς ανάθεση ερευνών για κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου σε 10 συνολικά υπεράκτια οικόπεδα πα-
ραχώρησης στην Ερυθρά Θάλασσα είχε προκηρυχθεί τo 
Μάρτιο 2019 από τον αιγυπτιακό κρατικό όμιλο Ganoub 
El Wadi Petroleum Holding Company (Ganope). Το Δε-
κέμβριο 2019, το Υπουργείο Πετρελαίου είχε ανακοινώ-
σει ότι τα σχετικά έργα ανατέθηκαν στους ομίλους Chev-
ron, Shell και Mubadala Petroleum.  
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Πετρελαί-
ου, κ. El-Molla, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα 
κοιτάσματα στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να προω-
θήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης να προσελκύσει ξένες 
επενδύσεις στον αιγυπτιακό κλάδο υδρογονανθράκων, 
ιδιαίτερα σε ανεξερεύνητες ως τώρα περιοχές. Επιπλέον, 
ο κ. El-Molla, οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κοιτασμάτων σε περιοχές παραχώρησης στην Άνω Αίγυ-
πτο συνεχίζονται κανονικά, μην έχοντας επηρεαστεί  

ουδόλως από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, 
ενώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ganope, κ. Abdel 
Azim, η εταιρεία έχει μέχρι τώρα υπογράψει –για κοιτά-
σματα της Άνω Αιγύπτου- συνολικά 13 συμφωνίες 
έρευνας κοιτασμάτων και παραγωγής από αυτά, καθώς 
επίσης 5 συμφωνίες ανάπτυξης κοιτασμάτων και μία 
συμφωνία έρευνας και ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, ο κ. 
Abdel Azim δήλωσε ότι η Ganope συνεργάζεται υποστη-
ρικτικά με την κρατική εταιρεία πετρελαίου (EGPC) 
στην υλοποίηση 10 ακόμη συμφωνιών για πετρελαϊκά 
κοιτάσματα που βρίσκονται στη φάση παραγωγής. 
 
Διάνοιξη 10 νέων φρεάτων φυσικού αερίου κατά το 
οικονομικό έτος 2019/20 
Όπως ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου ο Υπουργός Πετρε-
λαίου κ. El-Molla, βασιζόμενος σε στοιχεία λεπτομερούς 
έκθεσης της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου (EGAS), 
στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019/20 διανοίχθη-
καν συνολικά 10 νέα φρέατα για έρευνες κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου, με συνολικό ύψος επενδύσεων της τάξε-
ως των $314 εκατ., ενώ ακόμη ένα νέο φρέαρ ευρίσκεται 
σε διαδικασία διάνοιξης. Στην έκθεσή της, η EGAS επι-
σημαίνει ότι στη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού 
έτους το αιγυπτιακό κράτος υπέγραψε ήδη 5 συμφωνίες 
για έρευνες φυσικού αερίου, ενώ ακόμη 2 ευρίσκονται σε 
φάση υπογραφής, συνολικής επενδυτικής αξίας $975  
εκατ., ενώ επιπλέον μονογραφήθηκαν ακόμη 7 συμφωνί-
ες, συνολικής επενδυτικής αξίας $690 εκατ. Η EGAS 
εκτιμά το μέσο ημερήσιο μέγεθος της παραγωγής φυσι-
κού αερίου στην Αίγυπτο σε 7,2 δισ. κ.π. κατά τη διάρ-
κεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, χάρη στην ολο-
κλήρωση της ανάπτυξης αρκετών νέων κοιτασμάτων. 
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της EGAS, έως το τέλος 
του οικονομικού έτος 2019/20 έχει επιτευχθεί συνολικά η 
σύνδεση 936.000 κατοικιών, 48 βιομηχανικών εγκατα-
στάσεων και 163 εμπορικών εγκαταστάσεων στο δίκτυο 
φυσικού αερίου, καθώς και η μετατροπή 39.000 οχημά-
των ώστε να λειτουργούν με φυσικό αέριο αντί με συμ-
βατικά ορυκτά καύσιμα.   
 
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση θέτει όρια στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ λόγω κορωνοϊού 
Σύμφωνα με πρόσφατες κλαδικές αναλύσεις που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, η αιγυπτιακή κυβέρνηση φαίνεται 
ότι έχει ελαφρώς μεταβάλει τη στρατηγική της όσον αφο-
ρά την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στη χώρα, αφ’ ενός λόγω της πρόσφατης 
«κατάρρευσης» των διεθνών τιμών του πετρελαίου και 
αφ’ ετέρου εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της 
διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού. Σύμφωνα μάλιστα με 
ορισμένες κλαδικές εκτιμήσεις, στην Αίγυπτο σήμερα 
υφίσταται υπερπροσφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
μάλιστα, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαι-
τίας της πανδημίας, με την υποτονικότητα της εγχώριας 
οικονομικής δραστηριότητας και τις καθυστερήσεις που 
δημιουργούνται στην υλοποίηση έργων διασύνδεσης, οι 
οποίες εμποδίζουν την εξαγωγή του ενεργειακού πλεονά-
σματος, προκαλούν σκεπτικισμό και ενδεχόμενη αναθεώ-
ρηση ενεργειακής στρατηγικής στην αιγυπτιακή κυβέρ-
νηση. Σύμφωνα με κλαδικές εκτιμήσεις που βασίζονται 
σε πηγές του Υπουργείου Ηλεκτρισμού, η τρέχουσα  
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ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα της Αιγύπτου ανέρχε-
ται χονδρικά σε περίπου 58 GW, ενώ το μέγιστο επίπεδο 
της εγχώριας ζήτησης, το καλοκαίρι, ανέρχεται σε 30-32 
GW.  Όπως αναφέρει ο κλαδικός Τύπος, στις 20/5 η αι-
γυπτιακή Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(EgyptERA) ξεκίνησε την εφαρμογή ανώτατων ορίων 
στην ιδιωτική παραγωγή ηλιακής ενέργειας στη χώρα, τα 
οποία ξεκινούν από το επίπεδο των 20 MW για την πλει-
ονότητα των ανεξάρτητων ιδιωτών παραγωγών, ενώ ε-
ξαιρούνται οι μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας στο 
μεγάλο ηλιακό συγκρότημα Benban στην Άνω Αίγυπτο. 
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο σχετικό θεσμικό πλαί-
σιο επιφέρουν επίσης χαμηλότερες τιμές που λαμβάνουν 
οι ιδιώτες παραγωγοί από τη διάθεση της ηλιακής ενέρ-
γειας, καθώς και νέα τέλη με τα οποία αυτοί επιβαρύνο-
νται. Οι σχετικές κλαδικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι λο-
γικά θα πρέπει να αναμένεται η επιβράδυνση των επενδύ-
σεων στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
χώρα, για την περίοδο των προσεχών 18 έως 24 μηνών, 
ενώ πηγές του Υπουργείου Ηλεκτρισμού αναφέρουν ότι 
το κράτος έχει «παγώσει» την προκήρυξη διαγωνισμών 
για την υλοποίηση νέων projects στον κλάδο ΑΠΕ, έως 
ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τουλάχιστον την 
πλευρά της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Κοινοπραξία των ομίλων Enara & Total θα παράσχει 
ηλεκτρισμό στο project των 1,5 εκατομμυρίων fed-
dans 
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ότι 
κοινοπραξία του αιγυπτιακού ενεργειακού ομίλου Enara 
Energy και του γαλλικού πετρελαϊκού ομίλου Total ανέ-
λαβε από το κράτος την υλοποίηση έργου παραγωγής και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές El Moghrah 
και δυτικής Minya, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του μεγά-
λου προγράμματος ανάκτησης εκτάσεων 1,5 εκατ. 
feddans αγροτικής γης, που ανακοινώθηκε από τον Πρόε-
δρο Al Sisi στα τέλη του 2015. Σύμφωνα με τα σχετικά 
οικονομικά δημοσιεύματα, η σχετική σύμβαση, που υπε-
γράφη με τον αρμόδιο κρατικό φορέα Egyptian 
Countryside Development Company (ECDC-El Reef El 
Masry), η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση έργων 
ανάκτησης και αγροτικής αξιοποίησης ερημικών εκτάσε-
ων, προβλέπει την παραγωγή και διανομή ηλεκτρική ε-
νέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ισχύος 400 MW, σε επι-
χειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των ανωτέρω 
δύο περιοχών 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακοινώθηκε 
από τον Πρόεδρο Al Sisi στα τέλη του 2015, με σκοπό 
την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων σε ερημικές 
εκτάσεις 1,5 εκατ. feddans, με στόχο την επέκταση της 
αγροτικής γης που είναι διαθέσιμη για ανάπτυξη καλλι-
εργειών. Το εν λόγω πρόγραμμα διατρέχει 8 συνολικά 
αιγυπτιακές επαρχίες στη Δυτική Έρημο και το Σινά και 
υλοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος του από τον αιγυπτια-
κό  Στρατό.    
 
Δημοσιεύματα περί καθυστερήσεων στην υλοποίηση 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Κύπρου-
Ελλάδας (EuroAfrica Interconnector) 
Στις αρχές Ιουνίου, εγχώρια οικονομικά δημοσιεύμα-
τα βασισμένα σε πηγές του  αιγυπτιακού Υπουργείου 

Ηλεκτρισμού, ανέφεραν ότι το αιγυπτιακό κράτος προ-
σανατολίζεται στην αναβολή υλοποίησης του μεγάλου 
project ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την 
Ευρώπη με υποθαλάσσιο καλώδιο δυναμικότητας 2 GW, 
μέσω Κύπρου και Ελλάδας (Κρήτης), εξαιτίας καθυστε-
ρήσεων του κυπριακού ομίλου EuroAfrica Interconnector 
να ολοκληρώσει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνι-
κο-οικονομικών μελετών. Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος 
ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής 
κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (EEHC), η υλο-
ποίηση του έργου δεν πρόκειται να προχωρήσει παρά 
μόνο εφ’ όσον οι σχετικές μελέτες ολοκληρωθούν, παρέ-
χοντας ακριβείς εκτιμήσεις όλων των στοιχείων κόστους 
και λοιπών οικονομικών στοιχείων, αλλά και των τεχνι-
κών και κατασκευαστικών προδιαγραφών του έργου.  
 
Απαλλαγή βιομηχανικών χρηστών φ/α από χρέη προς 
το Υπουργείο Πετρελαίου 
Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Υπουργού Πετρελαίου 
κ. El-Molla στο τέλος Ιουνίου, οι βιομηχανικές μονάδες 
που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο πρόκειται να απαλλα-
γούν από τις παλαιότερες εκκρεμείς οφειλές τους, συνο-
λικού ύψους EGP5,3 δισ., προς το Υπουργείο και τους 
θυγατρικούς φορείς του, έναντι της κατανάλωσης φυσι-
κού αερίου στις εργοστασιακές τους μονάδες πριν από τις 
31/12/2019. Η σχετική πρόταση του Υπουργείου Πετρε-
λαίου είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο στις 
αρχές Ιουνίου. Η εν λόγω απόφαση αφορά χρέη για φυσι-
κό αέριο που έχει αγοραστεί από θυγατρικούς του Υ-
πουργείου Πετρελαίου φορείς, ενώ στο συνολικό ποσό 
των χρεών που θα διαγραφούν περιλαμβάνονται επίσης 
και τέλη και προσαυξήσεις που οφείλονται από τα εργο-
στάσια για καθυστερήσεις πληρωμών ή μη τήρηση των 
όρων προμήθειας του αερίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, 
ο ακριβής μηχανισμός και οι διαδικασίες χορήγησης των 
εν λόγω απαλλαγών, οι οποίες θα παρασχεθούν σε βιομη-
χανίες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, 
πρόκειται να σταλούν –μαζί με σχετικές οδηγίες- στις 
εταιρείες διανομής φυσικού αερίου στις αρχές Ιουλίου. 
Όπως ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα, η εν λόγω 
κυβερνητική απόφαση δεν σχετίζεται με τα μέτρα στήρι-
ξης της εγχώριας βιομηχανίας έναντι της πανδημίας, αλ-
λά μάλλον με μία γενικότερη κυβερνητική προσπάθεια 
στήριξης προβληματικών βιομηχανικών μονάδων. 
Ο κ. El-Molla ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Πετρε-
λαίου έχει εισηγηθεί από τον Αύγουστο 2019 στο υπουρ-
γικό συμβούλιο τη ρύθμιση χρεών από την κατανάλωση 
φυσικού αερίου των εγχώριων κεραμουργικών μονάδων, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 55% του συνολι-
κού χρέους του ιδιωτικού τομέα από την κατανάλωση 
αερίου. 
 
Αναβολή προγραμματισμένης ετήσιας Διάσκεψης για 
Υπεράκτια Κοιτάσματα 
Στο τέλος Ιουνίου, οι διοργανωτές της ετήσιας διάσκε-
ψης για τα υπεράκτια κοιτάσματα και τον κλάδο της ε-
νέργειας (Mediterranean Offshore Conference) που λαμ-
βάνει χώρα στην Αλεξάνδρεια και ήταν φέτος προγραμ-
ματισμένη για το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου, ανακοίνω-
σαν την αναβολή της για το τριήμερο 12-14 Οκτωβρίου 
2021, εξαιτίας των ανησυχιών που έχει δημιουργήσει    
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η συνεχιζόμενη πανδημία αναφορικά με την υγεία και 
την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Θυμίζουμε ότι η περ-
σινή 10η έκδοση της εν λόγω Διάσκεψης είχε λάβει χώρα 
στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κατά το διάστημα 15-
17 Οκτωβρίου 2019, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, 
υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων του αιγυπτιακού 
κλάδου υδρογονανθράκων, καθώς και των επικεφαλής 
όλων των διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηρι-
οποιούνται στην Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων των ομί-
λων ΕΝΙ, ΒΡ, Shell, Wintershall DEA και Edison.  
 
Κυβερνητική έγκριση 12 συμφωνιών έρευνας & ανά-
πτυξης κοιτασμάτων 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Πετρε-
λαίου κ. El-Molla στο τέλος Ιουνίου, το υπουργικό συμ-
βούλιο ενέκρινε δώδεκα συμφωνίες με διεθνείς πετρελα-
ϊκούς ομίλους, μεταξύ των οποίων οι Royal Dutch Shell, 
Chevron, BP, Total, Noble Energy, Edison, Kuwait For-
eign Petroleum Exploration Company και Mubadala, οι 
οποίες είχαν υπογραφεί τον παρελθόντα Φεβρουάριο, με 
αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη κοιτασμάτων πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου σε περιοχές παραχώρησης 
στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Δυτική 
Έρημο. Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι οκτώ από τις 
ανωτέρω συμφωνίες αφορούσαν έρευνα και ανάπτυξη 
κοιτασμάτων στη Μεσόγειο και υπογράφηκαν από την 
κρατική εταιρεία φυσικού αερίου (EGAS), ενώ ακόμη 
τρεις ανάλογες συμφωνίες υπέγραψε η Ganoub El Wadi 
Petroleum Holding Company (Ganope) για ανάπτυξη 
κοιτασμάτων στην Ερυθρά Θάλασσα και μία ακόμη 
συμφωνία υπέγραψε η κρατική εταιρεία πετρελαίου 
(EGPC) για ανάπτυξη κοιτασμάτων στη Δυτική Έρημο. 
Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. El-Molla, οι ως άνω διεθνείς 
πετρελαϊκοί όμιλοι εκτιμάται πως θα προβούν σε επεν-
δύσεις τουλάχιστον $1 δισ. για την ανάπτυξη των εν λό-
γω κοιτασμάτων, δια της διάνοιξης 21 ερευνητικών 
φρεάτων. Όπως σημείωσε σχετικά ο οικονομικός Τύπος, 
οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει στη συνέχεια να εγκρι-
θούν οριστικά από το αιγυπτιακό κοινοβούλιο. 
 
Ανακάλυψη νέου κοιτάσματος πετρελαίου από τον 
όμιλο Petrogulf στον κόλπο Σουέζ 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, 
ο όμιλος Petrogulf Misr, που αποτελεί κοινοπραξία της 
κρατικής εταιρείας πετρελαίου (EGPC), της Kuwait For-
eign Petroleum Exploration Company και της Cheiron, 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη, σε αβαθή ύδατα στο νότιο 
τμήμα του κόλπου Σουέζ, στην περιοχή παραχώρησης 
Geisum, κοιτάσματος αρχικής παραγωγικής δυναμικότη-
τας 2.000 βαρελιών ημερησίως. Σύμφωνα με κλαδικά 
δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο φρέαρ, που φέρει την 
επωνυμία GNN-4, περιέχει συνολικά περίπου 260 εκατ. 
πετρελαίου, εκ των οποίων περίπου 70 εκατ. βαρέλια 
αντλήσιμου αργού πετρελαίου.  
 
Δημοσιεύματα για αναθεώρηση όρων εξαγοράς Edi-
son από τον όμιλο Energean 
Ο οικονομικός Τύπος της Αιγύπτου αναφέρθηκε στο 
τέλος Ιουνίου σε συμφωνία του ιταλικού ενεργειακού 
ομίλου Edison με το αίτημα του ελληνικών συμφερό-
ντων ομίλου υδρογονανθράκων Energean, προκειμένου 

η Edison να προβεί σε επαναξιολόγηση του χαρτοφυλα-
κίου του κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της διεθνούς πανδη-
μίας κορωνοϊού επί των τιμών των υδρογονανθράκων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Τα σχετικά αιγυπτιακά δημοσιεύμα-
τα ανέφεραν ότι η Edison δέχθηκε να μειώσει κατά περί-
που 60% την αξία στην οποία θα πωλήσει το χαρτοφυλά-
κιό της στην Energean, σε $284 εκατ., αφαιρώντας ωστό-
σο τα κοιτάσματα που εκμεταλλεύεται στη Νορβηγία και 
στην Αλγερία. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, τα 
αιγυπτιακά κοιτάσματα της Edison, τα οποία αντιπροσω-
πεύουν μερίδιο 24% του συνολικού χαρτοφυλακίου του 
ιταλικού ομίλου, περιέρχονται μέσω της νέας συμφωνίας 
στη δικαιοδοσία της Energean. Σύμφωνα με τον οικονο-
μικό Τύπο, ο ελληνικών συμφερόντων όμιλος δήλωσε 
πως επιθυμεί να ολοκληρώσει γρήγορα, εντός του δευτέ-
ρου εξαμήνου του 2020, την εξαγορά του χαρτοφυλακίου 
υδρογονανθράκων της Edison, έχοντας ήδη συνάψει δα-
νειακή σύμβαση για τη χρηματοδότηση αυτής μέσω κοι-
νοπραξίας τραπεζών και αναμένοντας οριστική έγκριση 
της εξαγοράς από τις αιγυπτιακές Αρχές. 
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
Στα $2,69 δισ. το αιγυπτιακό εμπορικό έλλειμμα το 
Μάρτιο 2020 
Με βάση πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστι-
κής υπηρεσίας (CAPMAS), το εμπορικό έλλειμμα της 
Αιγύπτου το Μάρτιο 2020 συρρικνώθηκε κατά 38,6% σε 
ετήσια βάση, ανερχόμενο σε $2,69 δισ. έναντι $4,38 δισ. 
το Μάρτιο 2019. Κατά την CAPMAS, το Μάρτιο 2020 οι 
αιγυπτιακές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 18% στο επίπεδο 
των $2,24 δισ. έναντι $2,73 δισ. το Μάρτιο 2019, ενώ οι 
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 30,6%, στο επίπεδο των 
$4,93 δισ., έναντι $7,11 δισ. το Μάρτιο 2019. Αξιόλογες 
μειώσεις καταγράφηκαν το Μάρτιο 2020 στις αιγυπτια-
κές εξαγωγές ετοίμων ενδυμάτων (-23,9%), προϊόντων 
πετρελαίου (-70,7%), ακατέργαστου πετρελαίου             
(-46,8%), καθώς και διαφόρων παρασκευασμάτων τροφί-
μων (-3,2%). Αντίστοιχα, από πλευράς εισαγωγών, τα 
στοιχεία της CAPMAS δείχνουν μείωση των εισαγωγών 
σιδήρου & χάλυβα το Μάρτιο 2020 κατά 8,9%, καθώς 
και των εισαγωγών σιταριού κατά 28,8%, προϊόντων πε-
τρελαίου κατά 70% και φαρμακευτικών προϊόντων κατά 
2,2%. 
 
Εξαγωγικές επιδοτήσεις EGP3 δισ. κατεβλήθησαν το 
δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2020 
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του υπουργικού συμ-
βουλίου στις αρχές Ιουνίου, το κρατικό ταμείο που δια-
χειρίζεται τις εξαγωγικές επιδοτήσεις (Export Develop-
ment Fund) κατέβαλε στο διάστημα Απριλίου-Μαΐου 
2020 συνολικά περίπου EGP3 δισ. προς επιχειρήσεις, 
έναντι οφειλόμενων από το κράτος εξαγωγικών επιδοτή-
σεων. Με την καταβολή των εν λόγω επιδοτήσεων, το 
συνολικό ύψος των οφειλόμενων από το κράτος εξαγωγι-
κών επιδοτήσεων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικο-
νομικού έτους (2019/20) έχει φθάσει τις EGP5,2 δισ. 
Σύμφωνα με το υπουργικό συμβούλιο, στη διάρκεια του 
Ιουνίου πρόκειται να καταβληθούν στους εγχώριους εξα-
γωγείς πρόσθετες οφειλές από επιδοτήσεις, συνολικού 
ύψους EGP1 δισ., προκειμένου να ενισχυθούν τα επίπεδα 
ρευστότητάς τους προς αντιμετώπιση των αρνητικών 
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οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.  
 
Υπ. Εμπορίου & Βιομηχανίας: πλησιάζει εμπορική 
συμφωνία Αιγύπτου-Βρετανίας 
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Υπουργού Εμπορίου 
& Βιομηχανίας κας Gamea στα μέσα Ιουνίου, οι διμερείς 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας 
μεταξύ Αιγύπτου και Βρετανίας –η οποία θα ρυθμίζει τις 
εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών στην εποχή μετά το 
“Brexit”- ευρίσκονται πλέον σε τελικό στάδιο και οι δύο 
πλευρές θα είναι σε λίγο καιρό έτοιμες να προχωρήσουν 
στην υπογραφή της νέας συμφωνίας. Σημειώνεται ότι οι 
εν λόγω διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από το 
έτος 2018, ενώ, όπως σημείωσε ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, βασιζόμενος σε δηλώσεις της κας Gamea, βασικό 
στόχο της αιγυπτιακής πλευράς αποτελεί η σημαντική 
αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προς τη 
Βρετανία.   
 
Η Αίγυπτος ξαναρχίζει τις εξαγωγές πουλερικών μετά 
από 14 έτη 
Στα μέσα Ιουνίου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανα-
φέρθηκε σε ανακοινωθέν του Υπουργείου Γεωργίας σχε-
τικά με την επικείμενη επανέναρξη των αιγυπτιακών εξα-
γωγών πουλερικών, για πρώτη φορά έπειτα από 14 χρό-
νια, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των 
Ζώων (ΟΙΕ) προσέθεσε την Αίγυπτο στον κατάλογο χω-
ρών οι εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών  των οποίων 
είναι ελεύθερες από την γρίπη των πτηνών. Τα σχετικά 
δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές 
πουλερικών διακόπηκαν το έτος 2006 κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας της γρίπης των πτηνών. 
 
Η Αίγυπτος έχει εισάγει 5 εκατ. τόνους σιταριού από 
διεθνείς πηγές το εξάμηνο 2020 
Στις αρχές Ιουνίου, η αιγυπτιακή κρατική Γενική Αρχή 
Προμηθειών (General Authority for Supply Commodities 
– GASC) προκήρυξε νέο διεθνή διαγωνισμό για την προ-
μήθεια σιταριού, στο πλαίσιο της προσπάθειας της αιγυ-
πτιακής κυβέρνησης να «χτίσει» αποθέματα ασφαλείας 
με επαρκείς ποσότητες σιταριού, τόσο από ντόπιους καλ-
λιεργητές, λόγω μειωμένων εξαγωγών του προϊόντος από 
ορισμένες βασικές χώρες-προμηθευτές της Αιγύπτου, 
όπως η Ρωσία και Ρουμανία, κατά την τρέχουσα δυσχερή 
συγκυρία της διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού. Σημειώνε-
ται ότι η Αίγυπτος είχε προμηθευτεί ποσότητες σιταριού 
μόλις 240 χιλ. τόνων από τον Απρίλιο τρέχοντος έτους, 
ενώ κατά την τελευταία προηγούμενή της προσπάθεια 
αγοράς σιταριού από τις διεθνείς αγορές βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό προσφορών. 
Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου η Αίγυπτος αγόρασε 
120.000 τόνους ουκρανικού σιταριού, που προορίζεται 
για φόρτωση στο διάστημα 10-25 Ιουλίου με προοπτική 
το προϊόν να είναι διαθέσιμο τον Αύγουστο, ενώ στο 
πλαίσιο του νέου ως άνω διεθνούς διαγωνισμού της 
GASC, λίγες ημέρες αργότερα, αγοράστηκαν επίσης 
120.000 τόνους ρωσικού σιταριού. 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, 
στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους 
η Αίγυπτος έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές 5 εκατ. τό-
νων σιταριού, μειωμένες κατά 16,6% έναντι των εισαγω- 

γών σιταριού κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κα-
τά τα εν λόγω δημοσιεύματα, τα οποία βασίζονται σε 
κρατικές πηγές, η GASC πραγματοποίησε λίγο περισσό-
τερο από το ήμισυ των εν λόγω εισαγωγών, ενώ οι υπό-
λοιπες πραγματοποιήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. Με-
γαλύτερος προμηθευτής της Αιγύπτου με σιτάρι εμφανί-
στηκε η Ρωσία, καλύπτοντας ποσοστό 46,52% του σιτα-
ριού που προμηθεύτηκε η χώρα το πρώτο εξάμηνο 2020, 
ακολουθούμενη από την Ουκρανία (ποσοστό 25,19%) 
και τη Γαλλία (ποσοστό 12,25%). Επιπλέον, όπως ανέφε-
ρε ο οικονομικός Τύπος, η GASC αγόρασε στο τέλος 
Ιουνίου συνολική ποσότητα 240 χιλ. τόνων σιταριού από 
τη Ρωσία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Όπως αναφέ-
ρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, το αιγυπτιακό κράτος 
έχει επίσης αγοράσει 3,5 εκατ. τόνους σιταριού από εγ-
χώριους παραγωγούς από το ξεκίνημα της φετινής περιό-
δου εσοδείας, σε μία προσπάθεια οικοδόμησης επαρκών 
αποθεμάτων ασφάλειας για την κάλυψη της ζήτησης. 
 
Μέτρα τελωνειακής διευκόλυνσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Ιουνίου, 
σύμφωνα με σχετική πρόσφατη απόφαση του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην Αίγυπτο θα μπορούν από τούδε να 
εγγραφούν σε «λευκή λίστα» εισαγωγέων, προκειμένου 
να απολαμβάνουν ταχέων διαδικασιών εκτελωνισμού 
των προϊόντων που εισάγουν στα σημεία εισόδου, κάτι 
που επιτρεπόταν έως τώρα μόνο για μεγάλου μεγέθους 
επιχειρήσεις, με υψηλά επίπεδα τζίρου. Κατά το ανακοι-
νωθέν του Υπουργείου Οικονομικών, η ένταξη επιλεγμέ-
νων μικρομεσαίων εισαγωγικών επιχειρήσεων στη 
«λευκή λίστα» θα γίνεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
του Οργανισμού Ελέγχου Εξαγωγών-Εισαγωγών 
(GOEIC) και της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων 
(NFSA). Η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου Οικονομι-
κών εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης –λόγω 
πανδημίας κορωνοϊού- του εφαρμοζόμενου από το τέλος 
Νοεμβρίου 2019 συστήματος «πράσινης διόδου» (“green 
channel”), δηλαδή απλοποιημένων τελωνειακών διαδικα-
σιών και ταχείας ολοκλήρωσης του εκτελωνισμού, για 
εισαγωγές που πραγματοποιούν επιχειρήσεις οι οποίες 
είναι εντεταγμένες σε «λευκή λίστα». 
 
Κυβερνητική έγκριση συμφωνίας με τη Γαλλία για 
βελτίωση της αιγυπτιακής εφοδιαστικής αλυσίδας 
Στις αρχές Ιουνίου, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 
συμφωνία του αιγυπτιακού κράτους με το γαλλικό όμιλο 
Semnaris και τη γαλλική υπηρεσία αναπτυξιακής συνερ-
γασίας (Agence Française de Développement – AFD) με 
αντικείμενο τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτε-
λεσματικότητας των χονδρεμπορικών αγορών της Αιγύ-
πτου. Με βάση την εν λόγω συμφωνία, η Semnaris, η 
οποία διαχειρίζεται τη βασική χονδρεμπορική αγορά της 
Γαλλίας, Rungis, θα υποβάλει συστάσεις με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας των εφοδιαστικών δικτύων 
στην Αίγυπτο, αλλά και τη βελτίωση των συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων. 
Επίσης, η Semnaris θα εκπονήσει μελέτη για την ανάπτυ-
ξη εθνικής αιγυπτιακής στρατηγικής ανάπτυξης χονδρι-
κών αγορών νωπών τροφίμων. 
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Τρίμηνη απαγόρευση των εισαγωγών ζάχαρης επιβάλ-
λει το Υπ. Εμπορίου 
Στις αρχές Ιουνίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου 
& Βιομηχανίας απαγόρευσε για το χρονικό διάστημα του 
προσεχούς τριμήνου –έως τις αρχές Σεπτεμβρίου- τις 
εισαγωγές λευκής ζάχαρης, με μοναδική εξαίρεση τις 
εισαγωγές ζάχαρης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη 
για τη φαρμακοβιομηχανία, που θα μπορούν να πραγμα-
τοποιούνται κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας. 
Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Υπουργού Προμη-
θειών, κ. Meselhy, η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα 
ζάχαρης προς κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, ενώ περιο-
ρισμένες εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης θα πραγματο-
ποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης από τα συναρμόδια 
Υπουργεία Προμηθειών και Εμπορίου & Βιομηχανίας. Ο 
κ. Meselhy πρόσθεσε ότι η απαγόρευση εισαγωγών ζάχα-
ρης έγινε με σκοπό την προστασία της εγχώριας βιομη-
χανίας από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του προ-
ϊόντος, οι οποίες στην παρούσα φάση έχουν υποστεί ε-
ξαιρετικά μεγάλες μειώσεις. 
 
Σημαντική μείωση των εγχώριων πωλήσεων οχημά-
των τον Απρίλιο 2020 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού συνδέ-
σμου αυτοκινητοβιομηχανίας (Automotive Information 
Council-AMIC), οι εγχώριες πωλήσεις αυτοκινήτων εμ-
φανίστηκαν στη διάρκεια του Απριλίου τρέχοντος έτους, 
όπως αναμενόταν, σημαντικά μειωμένες κατά 22,4% σε 
ετήσια βάση και κατά 46,7% σε μηνιαία βάση, ανερχό-
μενες στο επίπεδο των 8.900 μονάδων, επηρεασμένες 
μεταξύ άλλων από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση από τα μέσα Μαρ-
τίου τρέχοντος έτους. Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινή-
των μειώθηκαν κατά 26,4% σε ετήσια και κατά 49,8% 
σε μηνιαία βάση, ανερχόμενες σε 5.850 μονάδες. 
 
Εκκίνηση προγράμματος “Better Cotton Initiative” 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στα μέσα Ιουνίου, 
το αιγυπτιακό κράτος, συγκεκριμένα τα Υπουργεία Γε-
ωργίας και Εμπορίου & Βιομηχανίας, κήρυξαν την 
έναρξη υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος 
“Better Cotton Initiative”, το οποίο εντάσσεται στην ευ-
ρύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία “Egyptian Cotton 
Project”, η οποία χρηματοδοτείται από την ιταλική υπη-
ρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας, σε συντονισμό με τον 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organi-
zation). Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση 
της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του αιγυπτια-
κού κλάδου παραγωγής και μεταποίησης βάμβακος, κα-
θώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου κλωστο-
ϋφαντουργίας στη χώρα.   
 
Η Ε.Ε. επιβάλλει πρόσθετους οριστικούς δασμούς σε 
αιγυπτιακά προϊόντα fiberglass 
Στις 15 Ιουνίου, η Ευρ. Επιτροπή επέβαλε πρόσθετους 
οριστικούς δασμούς της τάξεως του 10,9% σε προϊόντα 
fiberglass που εισάγονται από την Αίγυπτο, οι οποίοι θα 
ισχύσουν για το διάστημα της προσεχούς πενταετίας. Οι 
εν λόγω δασμοί επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα έρευνας 
που διεξήγε η Ε.Ε. για αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις και 
ήρθαν σε συνέχεια της επιβολής –τον παρελθόντα Απρί- 

λιο- οριστικών δασμών anti-dumping της τάξεως του 
20%, επίσης πενταετούς ισχύος, στις εισαγωγές προϊό-
ντων fiberglass από την Αίγυπτο, ως αποτέλεσμα χωρι-
στής έρευνας anti-dumping. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. διε-
ξάγει και τρίτη έρευνα κατά αθέμιτων κρατικών ενισχύ-
σεων των αιγυπτιακών προϊόντων fiberglass, που ευρί-
σκεται στο τελικό στάδιό της (αναμένεται να ολοκληρω-
θεί στις αρχές Ιουλίου), στο πλαίσιο της οποίας έχουν 
ήδη επιβληθεί προσωρινοί δασμοί της τάξεως του 8,7% 
από τις αρχές Μαρτίου τρέχοντος έτους. 
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω έρευνες της Ευρ. Επιτρο-
πής πυροδοτήθηκαν από καταγγελίες ευρωπαϊκών βιομη-
χανιών του κλάδου γυαλιού, ότι οι κινεζικοί όμιλοι Jushi 
και Hengshi, που απολαμβάνουν κινεζικών κρατικών 
ενισχύσεων, διαθέτουν παραγωγικές εγκαταστάσεις στην 
Οικονομική Ζώνη Σουέζ, με στόχο να επωφεληθούν από 
τη συμφωνία σύνδεσης Ε.Ε.-Αιγύπτου και να εξάγουν τα 
αιγυπτιακά προϊόντα τους στην Ευρώπη σε τιμές πολύ 
χαμηλότερες εκείνων του ανταγωνισμού, προκαλώντας 
«ουσιώδεις ζημίες» στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κλάδο, 
εξαιτίας του ότι επωφελούνται πρόσθετων εξαγωγικών 
κινήτρων που τους χορηγούνται από το αιγυπτιακό κρά-
τος. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την οπτική των ευρωπα-
ϊκών Αρχών, οι έρευνες anti-dumping και αθέμιτων κρα-
τικών ενισχύσεων κατά κινεζικών ομίλων που παράγουν 
στην Αίγυπτο και εξάγουν στην Ε.Ε., κρίνεται εξαιρετικά 
σημαντική προκειμένου να αντιμετωπισθούν -για πρώτη 
φορά στα χρονικά- οι αθέμιτες κινεζικές πρακτικές παρο-
χής κρατικών ενισχύσεων προς κινεζικών συμφερόντων 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός κινεζικής επι-
κράτειας. 
 
Το Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας παρατείνει 
επί τρίμηνο εξαγωγικές απαγορεύσεις 
Στο τέλος Ιουνίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & 
Βιομηχανίας ανακοίνωσε την περαιτέρω παράταση, για 
τρεις ακόμη μήνες, των –επιβληθεισών τον περασμένο 
Μάρτιο- απαγορεύσεων εξαγωγών οσπρίων, καθώς και 
χειρουργικών μασκών, ιατρικών αναλωσίμων για προ-
στασία από μολύνσεις, όπως επιδέσμων, στολών χημικής 
προστασίας μίας χρήσης, όπως επίσης και οινοπνεύμα-
τος, στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας διασφά-
λισης επαρκών αποθεμάτων των εν λόγω προϊόντων προς 
κάλυψη των αυξημένων εγχώριων αναγκών εξαιτίας της 
πανδημίας κορωνοϊού. 
 
Σε ελαφρά πτώση οι αιγυπτιακές εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων το εξάμηνο 2020 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουρ-
γείου Γεωργίας, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 
τρέχοντος έτους η Αίγυπτος εξήγε 3,47 εκατ. τόνους 
φρούτων και λαχανικών, ποσότητα οριακά μειωμένη 
έναντι εκείνης της αντίστοιχης περιόδου του 2019, όταν 
οι αιγυπτιακές εξαγωγές είχαν ανέλθει σε 3,7 εκατ. τό-
νους. Οι εξαγωγές εσπεριδοειδών αντιστοιχούσαν το 
πρώτο εξάμηνο του 2020 σε άνω του ενός τρίτου των 
συνολικών αιγυπτιακών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, 
με 1,38 εκατ. τόνους, ακολουθούμενες από τις εξαγωγές 
πατατών, κρεμμυδιών, σταφυλιών και σκόρδου. Η ελα-
φρά πτώση των αιγυπτιακών εξαγωγών φρούτων και λα-
χανικών αποδόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στις 
αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά τις 
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εμπορικές συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο.  
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αναγγελία 11 νέων επενδυτικών projects στον κλάδο 
πετροχημικών 
Στις αρχές Ιουνίου, στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοί-
νωσης από το Υπουργείο Πετρελαίου της νέας εθνικής 
στρατηγικής για τον εγχώριο κλάδο πετροχημικής βιομη-
χανίας, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η υλοποίηση 
11 συνολικά νέων επενδυτικών σχεδίων προς επέκταση 
της πετροχημικής βιομηχανίας της χώρας, με συνολικό 
επενδυτικό προϋπολογισμό της τάξεως των $19 δισ. Στον 
κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται και δύο νέα 
γιγαντιαία συγκροτήματα διυλιστηρίων και παραγωγής 
πετροχημικών εντός της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυ-
γας Σουέζ. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της εθνικής 
στρατηγικής για την πετροχημική βιομηχανία φθάνει έως 
το έτος 2035, ενώ η στρατηγική βρίσκεται σε στάδιο ορι-
στικοποίησης του σχεδιασμού και έγκρισης από την κυ-
βέρνηση, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή της. 
Μεταξύ των μεγάλων πετροχημικών projects που περι-
λαμβάνονται στην εθνική στρατηγική της κυβέρνησης, 
συγκαταλέγονται το μεγάλο συγκρότημα διυλιστηρίων 
και παραγωγής πετροχημικών του κρατικού ομίλου πε-
τροχημικών βιομηχανιών (ECHEM) που θα υλοποιήσει ο 
όμιλος Bechtel, επενδυτικού κόστους $7,5 δισ., το επίσης 
μεγάλο συγκρότημα διυλιστηρίων και παραγωγής πετρο-
χημικών στην περιοχή του Ελ Αλαμέιν, επενδυτικού κό-
στους $8,5 δισ., όπως και μικρότερα projects όπως κατα-
σκευής μονάδας παραγωγής βουταδιενίου στην Αλεξάν-
δρεια (συγκρότημα ETHYDCO), επενδυτικού προϋπολο-
γισμού $183 εκατ., κατασκευής μονάδας παραγώγων 
μεθανόλης στη Δαμιέττη, εκτιμώμενου επενδυτικού προ-
ϋπολογισμού $117 εκατ., καθώς επίσης μονάδας παρα-
γωγής MDF στην Beheira και μονάδων παραγωγής βιο-
αιθανόλης, πολυακετάλης και μελαμίνης.      
 
Δημοσιεύματα περί προβλημάτων της εγχώριας τσι-
μεντοβιομηχανίας 
Ο οικονομικός Τύπος φιλοξένησε στις αρχές Ιουνίου 
κλαδικές αναλύσεις που αναφέρουν ότι κατά το διάστημα 
των προσεχών μηνών υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να 
αναγκαστούν να κλείσουν 4 ή 5 μονάδες τσιμεντοπαρα-
γωγής στη χώρα, εξαιτίας των σοβαρών επιπλοκών που 
έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση λόγω της πανδη-
μίας στον κλάδο, ο οποίος ήδη πληττόταν από υπερπρο-
σφορά τσιμέντου και κατακρήμνιση των εγχώριων τιμών 
διάθεσης του προϊόντος. Σύμφωνα δε με σχετικά διεθνή 
δημοσιεύματα, οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας ενδέχεται να καταφέρουν το τελικό πλήγμα 
για τις ξένες τσιμεντοβιομηχανίες που έχουν επενδύσει 
στη χώρα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της εγχώριας τσι-
μεντοβιομηχανίας, το τρέχον επίπεδο της παραγωγικής 
δυναμικότητας εκτιμάται σε μεταξύ 80 και 85 εκατ. τό-
νους, ενώ η κατανάλωση έπεσε το 2019 στο επίπεδο των 
44 εκατ. τόνων και το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2020 
κατέγραψε διαδοχικές πτώσεις της τάξεως του 3% και 
του 8% αντίστοιχα, έπειτα από ελαφρά αυξητική τάση 
που είχε εμφανίσει το πρώτο δίμηνο του έτους. Όπως 
αναφέρει ο οικονομικός Τύπος, οι εκπρόσωποι της εγχώ-
ριας τσιμεντοβιομηχανίας καλούν το κράτος να βοηθήσει 

τον κλάδο –πέραν της μείωσης των τιμών ενέργειας στην 
οποία έχει ήδη προβεί- δια της επιβολής ελέγχων τιμών 
και ποσοστώσεων στις εξαγωγές. Όπως ανέφερε ο οικο-
νομικός Τύπος, ήδη στη διάρκεια του 2019, οι εγχώριες 
τσιμεντοβιομηχανίες National Cement, Tourah Cement 
και El Nahda Cement ανέστειλαν τη λειτουργία τους, 
άλλες προσωρινά και άλλες σε μόνιμη βάση, εξαιτίας της 
διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτη-
σης. 
 
Συμφωνία αιγυπτιακής φαρμακοβιομηχανίας Eva 
Pharma για παρασκευή θεραπείας κατά κορωνοϊού 
Στα μέσα Ιουνίου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανα-
φέρθηκε σε ανακοίνωση του αιγυπτιακού φαρμακευτικού 
ομίλου Eva Pharma περί επίτευξης συμφωνίας με τον 
αμερικανικό όμιλο Gilead Sciences προκειμένου να πα-
ράγει εξουσιοδοτημένα την πειραματική θεραπευτική 
ουσία “Remdesivir” για την αντιμετώπιση του κορωνοϊ-
ού. Σύμφωνα με το σχετικό εταιρικό ανακοινωθέν, «η 
επιτευχθείσα συμφωνία αδειοδότησης μεταφέρει στην 
Eva Pharma την τεχνολογία και τις μεθόδους παρα-
σκευής φαρμάκων της Gilead, ώστε να είμαστε σε θέση 
να ξεκινήσουμε την παραγωγή της θεραπευτικής ουσίας 
Remdesivir το συντομότερο δυνατόν». Κατά τα σχετικά 
δημοσιεύματα, η Eva Pharma αναμένει επί του παρόντος 
έγκριση και εγγραφή του φαρμάκου από το αιγυπτιακό 
Υπουργείο Υγείας, ενώ η τιμή στην οποία αναμένεται 
αυτό να διατίθεται στην εγχώρια αγορά εκτιμάται σε πε-
ρίπου EGP2.000 λίρες ανά φιάλη. Όπως ανέφεραν τα 
σχετικά δημοσιεύματα, η Eva Pharma και η Gilead έχουν 
συνεργαστεί και κατά το παρελθόν με σκοπό την παρα-
γωγή σκευασμάτων για τη θεραπεία του AIDS και της 
ηπατίτιδας C σε ασθενείς της αφρικανικής ηπείρου. 
 
Σχέδια ανάπτυξης κοινοπραξιών για εγχώρια παραγω-
γή οχημάτων στην Αίγυπτο 
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε στο τέλος Ιουνί-
ου ότι η μαλαισιανή αυτοκινητοβιομηχανία Proton πρό-
κειται να συνασπισθεί με την αιγυπτιακή κρατική εται-
ρεία Holding Company for Metallurgical Industries, με 
αντικείμενο την εγχώρια συναρμολόγηση οχημάτων στις 
εγκαταστάσεις των κρατικών αυτοκινητοβιομηχανιών El 
Nasr Automotive και EAMCO (Engineering Automotive 
Manufacturing Co.). Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύ-
ματα, με βάση μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί 
μεταξύ των ως άνω ομίλων, η εν λόγω αιγυπτιο-
μαλαισιανή κοινοπραξία αναμένεται να συναρμολογεί 
20.000 αυτοκίνητα σε ετήσια βάση, με την παραγωγή να 
προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός της περιόδου της 
προσεχούς τριετίας. Ο οικονομικός Τύπος επισημαίνει 
επίσης ότι η κοινοπραξία πρόκειται να εκπονήσει μελέτη 
σκοπιμότητας για το εν λόγω επενδυτικό project, εντός 
της περιόδου του προσεχούς εξαμήνου. Όπως επισήμανε 
ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Holding Company for 
Metallurgical Industries έχει επίσης υπογράψει μνημόνιο 
συνεργασίας με τον κινεζικό όμιλο Dongfeng Motor Cor-
poration, με αντικείμενο την παραγωγή 25.000 ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων σε ετήσια βάση, στις εγκαταστάσεις 
της El Nasr Automotive, με την εκκίνηση της παραγωγής 
να είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2021.  
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Πρόσθετες επενδύσεις $50 εκατ. στην Αίγυπτο θα 
πραγματοποιήσει η Procter & Gamble 
Όπως ανέφερε στο πλαίσιο πρόσφατης συνάντησής του 
με τον επικεφαλής της Γενικής Αρχής Επενδύσεων & 
Ελευθέρων Ζωνών (GAFI) κ. Abdel Wahab, ο αντιπρόε-
δρος του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου παραγωγής 
καταναλωτικών προϊόντων Procter & Gamble (P&G) που 
είναι αρμόδιος για την περιοχή Εγγύς Ανατολής, κ. 
Hamed, η P&G προγραμματίζει να προβεί σε επενδύσεις 
ύψους $50 εκατ. στην Αίγυπτο έως το τέλος του 2021, με 
σκοπό την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότη-
τας. Σύμφωνα με τον κ. Hamed, η P&G πρόκειται να ε-
γκαταστήσει νέα γραμμή παραγωγής προστατευτικών 
μασκών προσώπου, καθώς και να επεκτείνει τις υφιστά-
μενες παραγωγικές της γραμμές μασκών στις δύο βιομη-
χανικές μονάδες που διαθέτει στην περιοχή 6th of October 
City, στα δυτικά περίχωρα του Καΐρου. Σύμφωνα με τον 
κ. Hamed, η P&G έχει μέχρι σήμερα επενδύσει πάνω από 
$200 εκατ. στην Αίγυπτο, ενώ εξάγει από την Αίγυπτο 
προϊόντα συνολικής αξίας $200 εκατ. σε 35 χώρες, σε 
ετήσια βάση.  
 
Η αιγυπτιακή φαρμακοβιομηχανία Rameda παρα-
σκευάζει θεραπεία κατά κορωνοϊού 
Στο τέλος Ιουνίου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανα-
φέρθηκε σε ανακοίνωση του αιγυπτιακού φαρμακευτικού 
ομίλου Rameda Pharmaceuticals, που εδρεύει στη βιομη-
χανική περιοχή Tenth of Ramadan, περί έναρξης παρα-
γωγής της γενόσημης θεραπευτικής ουσίας “Anviziram”, 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Όπως σημείωσαν 
τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, πρόκειται για τη 
γενόσημη εκδοχή του ιαπωνικού φαρμάκου Avigan, το 
οποίο έχει αναπτύξει ο όμιλος Toyama Chemical Compa-
ny, θυγατρικός του μεγάλου ομίλου Fujifilm Holdings 
και περιέχει το συστατικό Favipiravir, το οποίο δρα κατά 
του κορωνοϊού. Όπως εξάλλου σημείωσε ο οικονομικός 
Τύπος, η Αιγυπτιακή Αρχή Φαρμάκων (Egyptian Drug 
Authority – EDA) χορήγησε στον όμιλο Rameda άδεια 
προκειμένου να παρασκευάσει την πειραματική θεραπευ-
τική ουσία “Remdesivir”, η οποία ενεργεί επίσης προς 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα 
στη διάρκεια του Ιουνίου, η επίσης μεγάλη εγχώρια φαρ-
μακοβιομηχανία Eva Pharma ανακοίνωσε την επίτευξη 
συμφωνίας με τον αμερικανικό όμιλο Gilead Sciences 
προκειμένου να παράγει εξουσιοδοτημένα την ουσία 
“Remdesivir” κατά του κορωνοϊού.  
 
Παράταση προθεσμίας διεθνούς διαγωνισμού για 
έρευνα κοιτασμάτων χρυσού 
Όπως ανέφερε στο τέλος Ιουνίου ο εγχώριος οικονομικός 
Τύπος, η αρμόδια αιγυπτιακή Γενική Αρχή Ορυκτών Πό-
ρων (General Authority for Mineral Resources – EMRA), 
που υπάγεται στο Υπουργείο Πετρελαίου, αποφάσισε να 
παρατείνει –λόγω των δυσχερειών που έχει δημιουργήσει 
η διεθνής πανδημία κορωνοϊού- για δύο ακόμη μήνες την 
προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διε-
θνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το αιγυπτιακό 
κράτος προκειμένου να χορηγήσει άδειες για την πραγ-
ματοποίηση ερευνών χρυσού και ορυκτών σε συνολικές 
εκτάσεις 56.000 τετρ. χλμ. στην Ανατολική Έρημο. Συ-
γκεκριμένα, η σχετική προθεσμία μετατέθηκε για τις 15  

Σεπτεμβρίου, αντί της 15ης Ιουλίου που είχε αρχικά ορι-
στεί. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ο 
πρώτος που λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος της 
νέας, αναμορφωμένης νομοθεσίας για την αξιοποίηση 
του ορυκτού πλούτου της Αιγύπτου, που έχει σκοπό την 
προσέλκυση ξένων αλλά και εγχώριων επενδύσεων στον 
κλάδο.   
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Πτώση των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ το Μάιο 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία, τα 
έσοδα της Διώρυγας Σουέζ στη διάρκεια του Μαΐου τρέ-
χοντος έτους κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 12% σε 
ετήσια βάση, εξαιτίας της πτώσης του καθαρού τονάζ 
των εμπορευματικών φορτίων που διακινήθηκαν μέσω 
της Διώρυγας κατά πλησίον του 10% σε σύγκριση με το 
Μάιο 2019. Σύμφωνα εξάλλου με πρόσφατα στοιχεία της 
Αρχής Διώρυγας Σουέζ, τα έσοδα στη διάρκεια του πρώ-
του τριμήνου του 2020 παρουσίασαν αύξηση της τάξεως 
του 3,2% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε $1,43 δισ., με 
παράλληλη αύξηση του καθαρού τονάζ κατά 8,5%. 
 
Κονδύλια €145 εκατ. σκοπεύει να εξασφαλίσει το Υπ. 
Μεταφορών για τη γραμμή 1 μετρό 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Ιουνίου, 
το Υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να εξασφαλίσει 
πρόσθετα  κονδύλια συνολικού ύψους €145 εκατ. με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης των υπο-
δομών στη γραμμή 1 του μετρό Καΐρου. Σύμφωνα με τα 
σχετικά δημοσιεύματα, το Υπουργείο Διεθνούς Συνεργα-
σίας υπέγραψε με τη γαλλική υπηρεσία αναπτυξιακής 
συνεργασίας (AFD) τη λήψη δανείου ύψους €50 εκατ. με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης των υποδο-
μών της γραμμής, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει δανειακά 
κεφάλαια ύψους €205 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) και €350 εκατ. 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
χρηματοδότηση έργων στην εν λόγω γραμμή. Σύμφωνα 
με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, οι συνολικές κε-
φαλαιακές ανάγκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανα-
βάθμιση της γραμμής 1 του μετρό Καΐρου –συνολικού 
μήκους 44 χλμ.- ανέρχονται σε περίπου €750 εκατ., ενώ 
το Υπουργείο προτίθεται εντός του προσεχούς Αυγού-
στου να προβεί σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για 
την ανάπτυξη της γραμμής. 
Παρεμπιπτόντως, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, ο 
γερμανικός όμιλος Siemens έχει πρόσφατα αναλάβει την 
ηλεκτροδότηση της γραμμής 3 του μετρό Καΐρου, η ο-
ποία πρόκειται να συνδέσει την πρωτεύουσα με το αερο-
δρόμιο Καΐρου. 
 
Αναγγελία εκπτώσεων σε αερογραμμές όσον αφορά 
τέλη περιφερειακών αεροδρομίων 
Στις αρχές Ιουνίου, ο Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας κ. 
Manar ανακοίνωσε τη σχεδιαζόμενη παροχή εκπτώσεων 
στις αερογραμμές όσον αφορά τέλη για ορισμένες υπηρε-
σίες που τους παρέχονται στα περιφερειακά αεροδρόμια 
τα οποία σχεδιάζεται να υποδεχθούν ξένους τουρίστες 
όταν η Αίγυπτος ξανανοίξει τα σύνορά της στον εισερχό-
μενο τουρισμό, ήτοι σε αεροδρόμια του Νοτίου Σινά, της 
Ερυθράς Θάλασσας (Hurghada) και του Matrouh. Μετα-
ξύ των εν λόγω εκπτώσεων, ο Υπουργός ανέφερε 
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μειώσεις κατά 50% στα τέλη προσγείωσης και στάθμευ-
σης, καθώς και κατά 20% στα τέλη των υπηρεσιών εδά-
φους (ground services).  
Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, 
στις αρχές Ιουνίου το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη 
διαγραφή του ημίσεως των χρεών του εθνικού αερομετα-
φορέα EgyptAir προς την κρατική εταιρεία πετρελαίου 
(EGPC) από προσαυξήσεις ένεκα καθυστερήσεων εξό-
φλησης αγορών καυσίμων, καθώς επίσης και την ανα-
διάρθρωση των χρεών της εταιρείας με αποπληρωμή των 
χρεών της προς την EGPC εντός περιόδου 8 ετών, αρχής 
γενομένης από το 2021. Οικονομικά δημοσιεύματα ανέ-
φεραν εξάλλου ότι η EgyptAir διεξάγει διαπραγματεύ-
σεις με τις δύο μεγάλες κρατικές τράπεζες, National 
Bank of Egypt και Banque Misr, για τη λήψη δανείου 
συνολικού ύψους EGP3 δισ.   
 
Παράταση εκπτώσεων σε πλοία εμπορευματοκιβωτί-
ων και χύδην φορτίων έως το Δεκέμβριο 
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, η Αρχή Διώρυγας 
Σουέζ ανακοίνωσε την παράταση της ισχύος των χορη-
γούμενων εκπτώσεων σε διερχόμενα πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίων, έως το τέλος 
του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, τα τάνκερ μετα-
φοράς αργού πετρελαίου που θα διέρχονται από τη Διώ-
ρυγα ταξιδεύοντας είτε προς κόλπο Μεξικού / Καραϊβική 
ή προς λιμάνια μεταξύ του Kochi στην Ινδία και του Ka-
rachi στο Πακιστάν θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν 
έκπτωσης στα τέλη διέλευσης της τάξεως του 45%, ενώ 
τα τάνκερ με κατεύθυνση λιμένες δυτικά του Kochi θα 
συνεχίσουν να απολαμβάνουν έκπτωσης 75% επί των 
τελών διέλευσης. Εκπτώσεων από τα τέλη διέλευσης θα 
συνεχίσουν να απολαμβάνουν ακόμη πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με κατεύθυνση 
ορισμένους λιμένες της Ν. Αμερικής και της ΝΑ Ασίας. 
Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαΐου η Αρχή Διώρυγας 
Σουέζ είχε περικόψει τα τέλη διέλευσης από τη Διώρυγα 
για πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, για χρο-
νικό διάστημα 2 μηνών, έως τις 30/6. Οι ως άνω κινήσεις 
της Αρχής της Διώρυγας αποδίδονται σε προσπάθειά της 
να πείσει τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να εξακολου-
θήσουν να χρησιμοποιούν το κανάλι του Σουέζ και τα 
λιμάνια του για τις μεταφορές τους φορτίων, παρά τις 
εξαιρετικά πεσμένες διεθνείς τιμές των καυσίμων –που 
καθιστούν εφικτή την υιοθέτηση εναλλακτικών διαδρο-
μών- αλλά και μεσούσης της τρέχουσας οικονομικής κρί-
σης λόγω της πανδημίας.       
 
Έσοδα EGP9,4 δισ. έχει η Οικονομική Ζώνη Σουέζ 
από λιμάνια της την περίοδο 2016-2020 
Σύμφωνα με σχετικές πρόσφατες δηλώσεις του επικεφα-
λής της Αρχής της Οικονομικής Ζώνης Διώρυγας Σουέζ 
κ. Zaki, η Οικονομική Ζώνη έχει αποκομίσει συνολικά 
έσοδα ύψους EGP9,4 δισ. κατά την περίοδο Ιουλ. 2016 – 
Ιουν. 2020 από τους έξι συνολικά λιμένες που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά του (Ανατολικό & Δυτικό Πορτ Σαΐντ, 
Ain Sokhna, Adabiya, Al Tor, Al Arish). Ο κ. Zaki επι-
σήμανε επίσης ότι το συνολικό ύψος των εσόδων της 
Οικονομικής Ζώνης κατά την ίδια ως άνω περίοδο ανέρ-
χεται σε EGP11,73 δισ., συμπεριλαμβανομένων εσόδων 
από επικαρπία και από διάφορους διακανονισμούς με 

επενδυτές, καθώς και από επενδυτικές τοποθετήσεις χαρ-
τοφυλακίου, που ανήλθαν σε EGP576,6 εκατ. και 
EGP816,3 εκατ., αντίστοιχα. Επιπλέον, η Οικονομική 
Ζώνη είχε έσοδα ύψους EGP577,1 εκατ. από διάφορες 
άλλες δραστηριότητες. Κατά τον κ. Zaki, το συνολικό 
επενδυτικό κόστος κατασκευής υποδομών στην Οικονο-
μική Ζώνη κατά το διάστημα Ιουλ. 2016 – Ιουν. 2020 
ανήλθε σε EGP25,71 δισ., συμπεριλαμβανομένων έργων 
κατασκευής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (κόστους 
EGP4,4 δισ.) και μονάδων επεξεργασίας, αφαλάτωσης, 
καθαρισμού και αποθήκευσης νερού (συνολικού κόστους 
EGP5,4 δισ.). 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Συνέχιση επανεκκίνησης λειτουργίας αιγυπτιακών 
ξενοδοχείων 
Προς το τέλος Ιουνίου, ο οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε 
σε επανεκκίνηση της λειτουργίας –σε ποσοστό 50% της 
δυναμικότητάς τους από τα μέσα Ιουνίου - συνολικά 301 
ξενοδοχειακών μονάδων ανά την επικράτεια της χώρας, 
συγκεκριμένα στις περιοχές Matrouh, Ερυθράς Θάλασ-
σας, Νοτίου Σινά, Αλεξάνδρειας, Καΐρου, Σουέζ, Α-
σουάν, Ισμαηλίας και Λούξορ. Οι εν λόγω μονάδες έχουν 
ελεγχθεί και λάβει τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητι-
κά. Η υποχρέωση λειτουργίας σε ανώτατο ποσοστό πλη-
ρότητας της τάξεως του 50% αναμένεται να συνεχιστεί 
έως τον προσεχή Οκτώβριο, οπότε εικάζεται ότι το ποσο-
στό θα αυξηθεί σε 75%. 
Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με σχετικές 
δηλώσεις του Υπουργού Απασχόλησης & Εργατικού Δυ-
ναμικού, κ. Safaan, το ειδικό ταμείο έκτακτων αναγκών 
έχει μέχρι τώρα καταβάλει επείγουσα οικονομική βοήθει-
α συνολικού ύψους άνω των EGP163 εκατ. προς περίπου 
154 χιλ. εποχικά εργαζόμενους στον κλάδο του τουρι-
σμού, τα εισοδήματα των οποίων έχουν πληγεί από τη 
διεθνή πανδημία κορωνοϊού.  
 
Εκτιμώμενη απώλεια του 73% των τουριστικών εσό-
δων στην Αίγυπτο το 2020 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του Na-
tional Planning Institute, ο αιγυπτιακός τουριστικός κλά-
δος εκτιμάται ότι θα απολέσει –στην καλύτερη περίπτω-
ση- περίπου το 73% των αρχικά αναμενόμενων εσόδων 
του το 2020, εξαιτίας της συνεχιζόμενης διεθνούς πανδη-
μίας κορωνοϊού. Σύμφωνα με την έκθεση, το καλύτερο 
σενάριο προβλέπει την επανέναρξη των πτήσεων έως τις 
αρχές Ιουλίου, ώστε να αρχίσει ο τουριστικός κλάδος να 
επανακάμπτει στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 
2020, ενώ, μία ενδεχόμενη συνέχιση της πανδημίας εκτι-
μάται ότι θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη μείωση των φετι-
νών τουριστικών εσόδων, στο επίπεδο των $3,45 δισ. 
Στις εκτιμήσεις του National Planning Institute περιλαμ-
βάνονται επίσης δύο ακόμη περισσότερο απαισιόδοξα 
σενάρια, που προβλέπουν αντίστοιχα ανάκαμψη της του-
ριστικής κίνησης το τέταρτο τρίμηνο του 2020, εισερχό-
μενη τουριστική κίνηση της τάξεως των 750 χιλιάδων 
ατόμων και έσοδα $3,1 δισ., καθώς και συνέχιση της 
πανδημίας και των ταξιδιωτικών περιορισμών έως και το 
Δεκέμβριο 2020, με πτώση της εισερχόμενης τουριστικής 
κίνησης στο διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 κατά 
100%. 
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Χαμηλότατα ποσοστά πληρότητας ξενοδοχείων στην 
Αίγυπτο την περίοδο του Eid Al-Fitr 
Όπως ανέφεραν πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου 
Τουρισμού & Αρχαιοτήτων, κατά την εορταστική περίο-
δο του τέλους του Ραμαζανιού, τα ξενοδοχεία στην περι-
οχή του Καΐρου κατέγραψαν ποσοστό πληρότητας μόλις 
9%, ενώ στην Αλεξάνδρεια το ποσοστό πληρότητας α-
νήλθε σε 25%, στην περιφέρεια Ερυθράς Θάλασσας 
(Hurghada) σε 13%, στην περιφέρεια Νοτίου Σινά 
(Sharm El Sheikh) σε 8%, στην περιοχή του Σουέζ (Ain 
Sokhna) σε 8% και στην περιοχή Marsa Matrouh σε 4%, 
αντίστοιχα.  
 
Ασφαλή & υγιεινό προορισμό χαρακτήρισε την Αίγυ-
πτο το WTTC 
Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση του αιγυπτιακού υ-
πουργικού συμβουλίου, το World Travel & Tourism 
Council (WTTC) ανακήρυξε πρόσφατα την Αίγυπτο α-
σφαλή από υγειονομικής απόψεως ταξιδιωτικό προορι-
σμό, κατόπιν επιθεώρησης των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων της χώρας για την προστασία της υγείας και την 
πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού. Ο εν 
λόγω χαρακτηρισμός της Αιγύπτου από το WTTC ήλθε 
ακριβώς τη στιγμή που η Αίγυπτος προετοιμάζεται να 
υποδεχθεί και πάλι ξένους τουρίστες στα θέρετρα της 
Ερυθράς Θάλασσας, του Matrouh και του Νοτίου Σινά, 
από τις αρχές Ιουλίου. Παράλληλα, τα εγχώρια δημο-
σιεύματα ανέφεραν πρόσφατα ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
ασφάλειας αερομεταφορών (European Union Aviation 
Safety Agency - EASA) χαρακτήρισε όλα τα αιγυπτιακά 
αεροδρόμια ως πλήρως ασφαλή, κατατάσσοντάς τα σε 
σχετικό κατάλογο διεθνών αεροδρομίων που έχουν λάβει 
τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της 
πανδημίας κορωνοϊού. 
 
Η EBRD και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
αναμένεται να στηρίξουν τον αιγυπτιακό τουρισμό 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης 
(EBRD) συμφώνησε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Του-
ρισμού (UNWTO) την από κοινού ανάληψη άμεσης δρά-
σης με σκοπό την ανάκαμψη των τουριστικών κλάδων 
σειράς χωρών, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος. Όπως 
ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα, η EBRD ανακοίνω-
σε ότι πρόκειται να αφιερώσει το σύνολο της χρηματοδο-
τικής της δραστηριότητας στην υπόλοιπη διάρκεια του 
2020 και το 2021 στην υποβοήθηση των χωρών ευθύνης 
της να ξεπεράσουν τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας, διαθέτοντας κεφάλαια συνολικού εκτιμώ-
μενου ύψους έως €21 δισ. Όπως κατέγραψαν τα σχετικά 
δημοσιεύματα, μεταξύ των υπολοίπων χωρών που θα 
υποστηριχθούν από την EBRD περιλαμβάνονται η Ελλά-
δα, η Αλβανία, η Αρμενία, η Κροατία, η Γεωργία, η Ιορ-
δανία, ο Λίβανος, το Μαυροβούνιο, το Μαρόκο, η Τυνη-
σία, η Τουρκία και το Ουζμπεκιστάν. Το κοινό σχέδιο 
άμεσης δράσης εντάσσεται στο πλαίσιο του πακέτου τε-
χνικής βοήθειας για την τουριστική ανάκαμψη (Tourism 
Recovery Technical Assistance Package) που υλοποιεί ο 
UNWTO, το οποίο περιλαμβάνει τη μέτρηση των επι-
πτώσεων της πανδημίας, καθώς και προγράμματα ανά-
καμψης του τουριστικού κλάδου με παροχή ειδικών κινή- 

τρων, πρωτόκολλα διασφάλισης της ασφάλειας και της υγιει-
νής ταξιδιωτών και εργαζομένων σε τουριστικές μονά-
δες, προγράμματα προώθησης τουριστικού προϊόντος για 
τόνωση της ζήτησης, όπως και εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα για επιχειρήσεις και στελέχη του τουριστικού κλάδου. 
 

ΣΟΥΔΑΝ 
Περαιτέρω υποτίμηση της σουδανικής λίρας έναντι 
του δολλαρίου 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Ιουνίου, η 
ισοτιμία της σουδανικής λίρας προς το δολλάριο στην 
ανεπίσημη, παράλληλη αγορά συναλλάγματος χειροτέ-
ρευσε ακόμη περισσότερο πρόσφατα, φθάνοντας μάλι-
στα προς τα μέσα Ιουνίου τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
των 147 έως 150 λιρών ανά δολλάριο, κοντά στις 3 φο-
ρές παραπάνω από την επίσημη ισοτιμία, όπως αυτή κα-
θορίζεται από την κεντρική τράπεζα της χώρας. Η συνε-
χιζόμενη ανατίμηση του δολλαρίου έναντι της σουδανι-
κής λίρας οφείλεται στην εντονότατη ζήτηση ξένου συ-
ναλλάγματος προς κάλυψη των εισαγωγικών αναγκών 
της χώρας, καθώς και στις συνεχιζόμενες ελλείψεις πολ-
λών βασικών αγαθών.  
 
Συνομιλίες σουδανικής κυβέρνησης με ΔΝΤ για πρό-
γραμμα χρηματοδοτικής στήριξης 
Στις αρχές Ιουνίου, ο Σουδανός Υπουργός Οικονομικών 
κ. Al-Badawi ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Σουδάν έχει 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) με σκοπό την εκπόνηση προγράμματος το 
οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για παροχή δι-
εθνούς χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα. Όπως 
επισημάνθηκε από τον οικονομικό Τύπο, το Σουδάν δεν 
δύναται προς το παρόν να λάβει χρηματοδοτήσεις από ή 
μέσω του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όσο οι 
ΗΠΑ διατηρούν τη χώρα σε κατάλογο κρατών που υπο-
στηρίζουν την τρομοκρατία, αλλά και διότι το Σουδάν 
έχει παλαιότερες εκκρεμείς οφειλές ύψους $1,3 δισ. προς 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Το ως άνω πρό-
γραμμα (“Staff-Monitored Program”) εφ’ όσον υλοποιη-
θεί, θα παρακολουθεί σε διαρκή βάση τον οικονομικό 
προγραμματισμό της χώρας, εντοπίζοντας ευκαιρίες για 
διεθνείς χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές τοποθετήσεις. 
Θεωρείται δε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα ουσιαστικά ανοί-
γει το δρόμο προκειμένου να ξεκινήσει η χώρα να δια-
πραγματεύεται αναδιάρθρωση / διαγραφή του χρέους 
της, καθώς και διεθνή χρηματοδοτική στήριξη των δημο-
σιονομικών της μεγεθών. Όπως επισήμανε σε σχετική 
τοποθέτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΔΝΤ κ. 
Rice, «στην παρούσα φάση το Ταμείο διεξάγει συνομιλί-
ες με το Σουδάν –οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν 
ως το τέλος Ιουνίου, όχι για να παράσχει χρηματοδοτική 
στήριξη, αλλά για να ξεκινήσει η συστηματική παρακο-
λούθηση των δημοσιονομικών της χώρας από εμπειρο-
γνώμονες του Ταμείου, βοηθώντας την κυβέρνηση της 
χώρας να εξυγιάνει τη δημοσιονομική διαχείριση, να εξο-
φλήσει τις διεθνείς οφειλές της, ώστε να καταστεί η χώρα 
ικανή να δεχθεί χρηματοδοτήσεις από διεθνείς πηγές». 
Στο τέλος Ιουνίου, το σουδανικό Υπουργείο Οικονομι-
κών ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας κατέληξε σε 
συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για 
την υλοποίηση προγράμματος το οποίο αναμένεται να 
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ανοίξει το δρόμο για παροχή διεθνούς χρηματοδοτικής 
στήριξης προς τη χώρα, κατευθυνόμενης στους παραγω-
γικούς κλάδους της οικονομίας, στη δημιουργία υποδο-
μών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην καταπολέ-
μηση της διαφθοράς και στη χρηστή διακυβέρνηση. Σύμ-
φωνα με τη σουδανική κυβέρνηση, πρώτιστο μέλημα 
αυτής αποτελεί η επιδιόρθωση των βαθύτερων αιτίων της 
διαρθρωτικής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η 
χώρα, η οποία οφείλεται εν πολλοίς στην κακή διαχείρι-
ση του έκπτωτου καθεστώτος Al-Bashir.  
Παρεμπιπτόντως σημειώνεται ότι η Αφρικανική Τράπεζα 
Ανάπτυξης (AfDB) ενέκρινε πρόσφατα επιχορήγηση 
ύψους $1,2 εκατ. προς την κυβέρνηση της Αιθιοπίας, 
ώστε να συγχρηματοδοτηθεί μελέτη σκοπιμότητας για 
την κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ της 
Αιθιοπίας και του Σουδάν.       
 
Εφαρμογή πειραματικού προγράμματος απ’ ευθείας 
καταβολών μετρητών σε φτωχούς 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Ιουνίου, η 
σουδανική κυβέρνηση πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα να 
εφαρμόζει πειραματικά πρόγραμμα απ’ ευθείας καταβο-
λών μετρητών σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πλη-
θυσμού, σε μία προσπάθεια εξορθολογισμού του συστή-
ματος κρατικών επιδοτήσεων (καυσίμων, ψωμιού, φαρ-
μάκων) που αποτελούν το 25% των δαπανών του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αλλά και υπέρβασης του προβλή-
ματος της μη αποτελεσματικής παράδοσης της όποιας 
επισιτιστικής ή άλλης βοήθειας σε είδος σε εκείνους που 
την έχουν ανάγκη, εξαιτίας της ελλιπούς λειτουργίας του 
κρατικού μηχανισμού, αλλά και του μηχανισμού της αγο-
ράς. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της σουδανι-
κής κυβέρνησης, στην παρούσα περίοδο περίπου μόνο το 
60% των οικογενειών που δικαιούνται επισιτιστική ή 
χρηματική βοήθεια τη λαμβάνει πραγματικά.  
 
Η κυβέρνηση του Σουδάν ανοίγει τις δραστηριότητες 
εμπορίου χρυσού στον ιδιωτικό τομέα 
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του κρατικού ειδησεο-
γραφικού πρακτορείου του Σουδάν (SUNA), η κυβέρνη-
ση της χώρας λαμβάνει μέτρα προκειμένου να ανοίξει 
περαιτέρω τις δραστηριότητες εμπορίας χρυσού και πο-
λυτίμων μετάλλων στον ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντας σε 
ιδιωτικές εταιρείες να διενεργούν εξαγωγές, απομακρύ-
νοντας σταδιακά το εμπόριο χρυσού από τους κρατικούς 
φορείς. Σύμφωνα με το πρακτορείο SUNA, με εγκύκλιό 
της στο τέλος Ιουνίου, η κυβέρνηση απαγορεύει τις εξα-
γωγές χρυσού από κρατικούς φορείς και αναθέτει την 
πραγματοποίησή τους από ιδιωτικές εταιρείες, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, 
όπως προηγούμενης φορολογικής συνέπειας και πληρω-
μής royalties στο κράτος. Σύμφωνα με στοιχεία του σου-
δανικού Υπουργείου Ενέργειας & Εξορύξεων, το 2018 η 
παραγωγή του Σουδάν σε χρυσό εκτιμάται σε 93 τόνους, 
γεγονός που καθιστά το Σουδάν τρίτη παραγωγό χρυσού 
στην Αφρική, πίσω από τη Ν. Αφρική και την Γκάνα. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο SUNA, η κυβερνητική από-
φαση «απελευθέρωσης» του εμπορίου και των εξαγωγών 
χρυσού βοήθησε στην ελαφρά ανάκαμψη της ισοτιμίας 
της σουδανικής λίρας στην παράλληλη ανεπίσημη αγορά 
συναλλάγματος, φθάνοντας το επίπεδο των 144 λιρών 

ανά δολλάριο.  
 
Για φορολογική ασυνέπεια κατηγορούνται οι δημόσι-
ες επιχειρήσεις 
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα τέλους Ιουνίου, η 
κυβέρνηση του Σουδάν ανακοίνωσε ότι 638 από τις 650 
συνολικά επιχειρήσεις κρατικών συμφερόντων που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα –συμπεριλαμβανομένων 200, 
εταιρειών συμφερόντων του Στρατού- δεν καταβάλλουν 
εταιρικούς φόρους εισοδήματος στο κράτος. Η ως άνω 
εκτίμηση προέκυψε από πρόσφατη συνεδρίαση ειδικής 
οικονομικής επιτροπής που έχει συστήσει η σουδανική 
κυβέρνηση, με αντικείμενο την αξιολόγηση της τρέχου-
σας δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στη χώρα και 
την εισήγηση μέτρων εξυγίανσης της δημοσιονομικής 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του Στρατού και των 
φορέων άμυνας και ασφάλειας. 
 
Δημοσιεύματα περί αποτελεσμάτων της διεθνούς διά-
σκεψης δωρητών για το Σουδάν 
Στις 25 Ιουνίου έλαβε χώρα η επί μακρόν αναμενόμενη 
διάσκεψη διεθνών δωρητών προς στήριξη της οικονομίας 
του Σουδάν. Η διάσκεψη, με τίτλο “Sudan Partnership 
Conference”, έλαβε χώρα διαδικτυακά με επίκεντρο το 
Βερολίνο και διοργανώθηκε από την Ε.Ε., σε συνεργασία 
με τη γερμανική κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη και την 
κυβέρνηση του Σουδάν, προσελκύοντας τη συμμετοχή 
περίπου 50 χωρών και πληθώρας διεθνών οργανισμών, 
σε μία προσπάθεια εξασφάλισης της υποστήριξης της 
διεθνούς κοινότητας στην εν εξελίξει διαδικασία πολιτι-
κής μετάβασης στο Σουδάν. Στη διάσκεψη συμμετείχαν 
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών και 
χωρών, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας των 
ΗΕ κ. Guterres, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωμα-
τίας κ. Borrell, ο Σουδανός Π/Θ κ. Hamdok, ο πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας κ. Malpass και η επικεφαλής 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) κα 
Georgieva. Σύμφωνα με διεθνή οικονομικά δημοσιεύμα-
τα, στη διάρκεια της διάσκεψης, οι διεθνείς δωρητές ανέ-
λαβαν δεσμεύσεις συνολικού ύψους $1,8 δισ. με σκοπό 
την υποστήριξη των οικονομικών και πολιτικών μεταρ-
ρυθμίσεων στο Σουδάν, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων 
στις μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου και του συ-
στήματος απονομής δικαιοσύνης. 
 
Τριμερής συμφωνία για παροχή βοήθειας στο Σουδάν 
προς αντιμετώπιση της πανδημίας 
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, στις 25/6 υπογράφη-
κε τριμερής συμφωνία μεταξύ του σουδανικού Υπουργεί-
ου Υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της 
Ε.Ε. για την παροχή τεχνικής βοήθειας ύψους €11,5 ε-
κατ. προς το Σουδάν με σκοπό την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού στη χώρα, ως τμή-
μα μεγαλύτερου πακέτου οικονομικής βοήθειας της Ευρ. 
Επιτροπής προς την κυβέρνηση Hamdok, συνολικού 
ύψους €120 εκατ. Το εν λόγω πακέτο έχει στόχο τη χρη-
ματοδότηση των μεταρρυθμίσεων, τόσο στο οικονομικό 
όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι της αφρικανικής χώρας. 
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΥ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com,  

admin@greekchambercairo.com  
website: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
18, Aisha El Taymoureya, Garden City 

Cairo - Egypt  
Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

ana-xora/office/811 
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 


