Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (1-15/7/2020)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Προγραμματισμός άντλησης EGP185 δισ. τον Ιούλιο μέσω κρατικού δανεισμού
Όπως ανέφερε σχετικά ο οικονομικός Τύπος, από τις αρχές Ιουλίου το αιγυπτιακό Υπουργείο
Οικονομικών ξεκίνησε να υλοποιεί πρόγραμμα με σκοπό την άντληση κεφαλαίων συνολικού
ύψους EGP185 δισ. μέσω της διάθεσης εντόκων γραμματίων και ομολόγων (συγκεκριμένα,
EGP154 δισ. μέσω εντόκων γραμματίων και EGP31 δισ. μέσω ομολόγων) στη διάρκεια του
Ιουλίου. Ο προγραμματισμός για την άντληση των ως άνω κεφαλαίων εμπίπτει στον ευρύτερο
σχεδιασμό της κυβέρνησης για άντληση κεφαλαίων EGP600 δισ. μέσω δανεισμού από την
εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους
(2020/21), με στόχο τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα
πάντοτε με τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, το Υπουργείο στοχεύει στην άντληση
κεφαλαίων EGP499,5 δισ. μέσω διάθεσης εντόκων γραμματίων και EGP100,5 δισ. μέσω
διάθεσης ομολόγων στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους 2020/21. Ο Υπουργός
Οικονομικών, κ. Maait, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος
σε αναλογία προς το ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει κατά το έτος 2020/21 το 7,5% και η σχέση
δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλησίον του 88%, έναντι
προηγούμενης εκτίμησης 82,3%.
Η επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου εγκρίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι η επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου
ενέκρινε την 1η Ιουλίου κονδύλια ύψους EGP80 δισ. καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων του
κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019/20. Η εν λόγω υπέρβαση εγκρίθηκε με
σκοπό την εξόφληση μέρους χρεών συνολικού ύψους EGP102 δισ. του Υπουργείου
Ηλεκτρισμού προς το Υπουργείο Πετρελαίου, καθώς και της πρώτης δόσης, ύψους EGP50 δισ.,
χρέους της κυβέρνησης, συνολικού ύψους EGP160,5 δισ. προς το κρατικό συνταξιοδοτικό
ταμείο, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Maait. Σημειώνεται
εξάλλου ότι στις 8/7 ο κρατικός προϋπολογισμός τρέχοντος οικονομικού έτους (2020/21)
εγκρίθηκε από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο κ. Al Sisi και τέθηκε σε ισχύ.
Αξιόλογη άνοδος των συναλλαγματικών αποθεμάτων στα $38,2 δισ. τον Ιούνιο 2020
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), ως το τέλος Ιουνίου
2020 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας κατέγραψαν –έπειτα από τρεις διαδοχικές
πτώσεις, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο- αξιόλογη μηνιαία άνοδο της τάξεως των $2,2 δισ.
και ανήλθαν σε $38,2 δισ., έναντι $36 δισ. το Μάιο, $37,04 δισ. τον Απρίλιο, $40,11 δισ. το
Μάρτιο και $45,51 δισ. το Φεβρουάριο 2020, αντίστοιχα. Τα συναλλαγματικά αποθέματα της
χώρας είχαν καταγράψει στη διάρκεια του 2018, του 2019 και του πρώτου διμήνου του 2020
διαδοχικά ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανώτερα εκείνων των αρχών του 2011, υπερβαίνοντας τα
$45 δισ., ενώ στη συνέχεια και έως και τον παρελθόντα Μάιο, έβαιναν μειούμενα εξαιτίας των
έκτακτων συναλλαγματικών αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία κορωνοϊού. Κατά τις
εκτιμήσεις έγκυρων οικονομικών αναλυτών, κυρίαρχο ρόλο στην παρατηρηθείσα άνοδο των
συναλλαγματικών αποθεμάτων τον Ιούνιο ενδέχεται να διαδραμάτισαν οι πρόσφατες λήψεις
χρηματοδοτήσεων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Για λόγους σύγκρισης
αναφέρουμε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αιγύπτου τον Ιούνιο 2019 ανέρχονταν σε
$44,48 δισ.
Άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούνιο 2020 στο 5,63%
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές Ιουλίου η αιγυπτιακή Κεντρική Τράπεζα
(CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Ιούνιο 2020 άνοδο στο επίπεδο του 5,63% σε
ετήσια βάση, έναντι 4,7% το Μάιο –που είχε αποτελέσει το χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού
από το Νοέμβριο 2019- 5,88% τον Απρίλιο, 5,09% το Μάρτιο και 5,32% το Φεβρουάριο,
αντίστοιχα. Αντιθέτως, ο δομικός πληθωρισμός κατέγραψε τον Ιούνιο 2020 περαιτέρω αξιόλογη
πτώση, φθάνοντας το επίπεδο του 0,95% σε ετήσια βάση, έναντι 1,54% το Μάιο, 2,54% τον
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Απρίλιο, 1,89% το Μάρτιο και 1,92% το Φεβρουάριο, αντίστοιχα. Η άνοδος του πληθωρισμού
τον Ιούνιο αποδίδεται κυρίως στην παρατηρηθείσα αυξητική τάση του επιπέδου τιμών των
φρούτων (κατά 18,8%), σε αντίθεση με το γενικό επίπεδο των τιμών των τροφίμων και των
ποτών που σημείωσε ελαφρότατη πτωτική τάση κατά 1,6%, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.
Επισημαίνεται ότι τον Ιούνιο 2019, ο δείκτης πληθωρισμού στην Αίγυπτο είχε ανέλθει σε 9,38%
σε ετήσια βάση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η USAID ενέκρινε την παροχή αναπτυξιακών κονδυλίων $105 εκατ. στην Αίγυπτο –
πρόσθετες χρηματοδοτήσεις εξασφαλίζει η Αίγυπτος από διεθνείς πηγές
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας, η αμερικανική
υπηρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας, USAID, συμφώνησε με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να
παράσχει αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους $105 εκατ. με σκοπό την
υλοποίηση πέντε αναπτυξιακών προγραμμάτων στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω
προγράμματα αφορούν την ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών, τη σχεδιαζόμενη
μεταστέγαση των κυβερνητικών υπηρεσιών στη νέα διοικητική πρωτεύουσα, καθώς και την
οικονομική και κοινωνική υποστήριξη των γυναικών. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η
Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας κα Al Mashat βρίσκεται σε συνομιλίες με το Παγκόσμιο
Πρόγραμμα Σίτισης (World Food Programme) των ΗΕ, με αντικείμενο τη συνεργασία προς
επίτευξη επαρκούς επιπέδου επισιτιστικής και οικονομικής ασφάλειας για Αιγύπτιους
μικροκαλλιεργητές και μικροκτηνοτρόφους. Σύμφωνα με την αρμόδια διευθύντρια της USAID
στην Αίγυπτο, κα Carlin, η αμερικανική αναπτυξιακή υπηρεσία δεσμεύεται να αυξήσει τις
χρηματοδοτήσεις της προς την Αίγυπτο, με σκοπό την υποβοήθηση της χώρας να
αντιμετωπίσει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα το
ενδιαφέρον των χρηματοδοτήσεων στην ενίσχυση της χειραφέτησης και του κοινωνικού ρόλου
των γυναικών, καθώς και της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.
Επιπλέον, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις 12/7 σε υπογραφή έξι πρόσθετων
συμφωνιών μεταξύ του αιγυπτιακού Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας και της USAID, με
σκοπό την παροχή αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους $90 εκατ. προς τους
εγχώριους κλάδους εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας, υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσιών
υγείας, εμπορίου & επενδύσεων, καθώς και γεωργίας. Όπως εξάλλου σημείωσε ο οικονομικός
Τύπος, η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Αιγύπτου, National Bank of Egypt (NBE) υπέγραψε
συμφωνία με την International Finance Corporation του ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας για την
ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων προς ανάπτυξη της χρήσης αντλιών νερού που λειτουργούν με
ηλιακή ενέργεια στην αιγυπτιακή καλλιεργητική και γενικότερη γεωργική δραστηριότητα. Ο
οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε επίσης σε υπογραφή δύο ακόμη συμφωνιών μεταξύ του
Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας και της καναδικής Πρεσβείας στο Κάιρο με αντικείμενο τη
χρηματοδότηση με αναπτυξιακά κονδύλια ύψους 14 εκατ. καναδικών δολλαρίων,
προγραμμάτων για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής χειραφέτησης των Αιγυπτίων
γυναικών.
Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι –σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο- σε χωριστές της
δηλώσεις, η Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας κα Al Mashat επαίνεσε το Παγκόσμιο
Πρόγραμμα Σίτισης των ΗΕ για την παροχή πακέτου χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους $47
εκατ. προς την Αίγυπτο προς αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών
συνεπειών τη πανδημίας. Τέλος, η κα Al Mashat επαίνεσε την International Islamic Trade
Finance Corporation (ITFC) –του ομίλου της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB)- για τις
χρηματοδοτήσεις που έχει παράσχει προς την Αίγυπτο από το έτος 2008 έως σήμερα, που
ανέρχονται συνολικά σε πλησίον των $9,6 δισ.
Χωρίς απτά αποτελέσματα οι διαπραγματεύσεις για το αιθιοπικό φράγμα
Στις αρχές Ιουλίου επανεκκίνησαν οι διαδικτυακές –υποστηριζόμενες πλέον από την
Αφρικανική Ένωση (υπό την προεδρία της Ν. Αφρικής), με τη συμμετοχή διεθνών
παρατηρητών- τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων Αιγύπτου, Αιθιοπίας και
Σουδάν, με σκοπό τη γεφύρωση των μεταξύ τους διαφορών και την επίτευξη οριστικής
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συμφωνίας σχετικά με τους όρους πλήρωσης της υδάτινης δεξαμενής και λειτουργίας του
μεγάλου αιθιοπικού υδροηλεκτρικού φράγματος. Όπως ανέφερε σχετικά ο εγχώριος Τύπος, από
τις 5/7 άρχισαν να πραγματοποιούνται χωριστές συναντήσεις για συνομιλίες μεταξύ εκάστης
των τριών χωρών και των παρατηρητών-διαμεσολαβητών της διαδικασίας (όπου
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Προεδρείο Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης,
αντιπρόσωποι από κράτη μέλη της Ένωσης, οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.), καθώς και παράλληλες
χωριστές συναντήσεις των δύο διαπραγματευτικών ομάδων, μίας για τεχνικά και μίας δεύτερης
για νομικά ζητήματα. Έως τις 11/7 η αιγυπτιακή πλευρά δήλωνε ότι δεν είχε επιτευχθεί
ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι παρέμεναν οι θεμελιώδεις
διαφορές μεταξύ των τριών πλευρών σε ό,τι αφορά τις τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες
διαχείρισης του αιθιοπικού φράγματος και των επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία του επί
των υδάτινων ροών του Νείλου. Σημειώνεται ότι στις 5/7, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι είχε υποβάλει σχέδιο –σύμφωνο με την κοινή δήλωση αρχών του έτους 2015- το οποίο θα
επέτρεπε στην Αιθιοπία να παράγει ικανά επίπεδα ηλεκτρικής ενέργειας από το φράγμα, χωρίς
ωστόσο να θίγονται τα αιγυπτιακά και τα σουδανικά συμφέροντα. Επισημαίνεται ότι στις 8/7,
έπειτα από τις 6 πρώτες ημέρες άκαρπων τριμερών συζητήσεων, το αιγυπτιακό Υπουργείο
Υδάτινων Πόρων είχε ανακοινώσει εμφατικά ότι «η Αίγυπτος δεν πρόκειται να αποδεχθεί μία
μη επαρκή / ικανοποιητική συμφωνία για το αιθιοπικό φράγμα, η οποία δεν θα επιλύει όλα τα
ζητήματα που ανησυχούν την αιγυπτιακή πλευρά». Στις 8/7, το αιγυπτιακό Υπουργείο
Υδάτινων Πόρων ανακοίνωσε επίσης ότι «η άκαμπτη στάση της αιθιοπικής πλευράς σχετικά με
τις τεχνικές πτυχές πλήρωσης και λειτουργίας του φράγματος καθιστά το ενδεχόμενο επίτευξης
συναίνεσης ολοένα και λιγότερο πιθανό».
Ο Τύπος επισήμανε στις 10/7 ότι το αιγυπτιακό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων απέρριψε
κατηγορηματικά αιθιοπική πρόταση περί υπογραφής βασικής, προσωρινής συμφωνίας για το
φράγμα με βάση τα σημεία στα οποία οι τρεις πλευρές είχαν ήδη συμφωνήσει και παραπομπής
των «ανοικτών» σημείων σε περαιτέρω συζητήσεις στο πλαίσιο ειδικής τεχνικής επιτροπής που
θα δημιουργηθεί. Τα σχετικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αιγυπτιακή πλευρά αντιπρότεινε
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την πλήρωση και λειτουργία του φράγματος, όπως και την
αντιμετώπιση των περιόδων ξηρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας ή λειψυδρίας.
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, με την ευκαιρία της επανέναρξης των τριμερών
διαπραγματεύσεων, αναφέρθηκε στις ανησυχίες της αιγυπτιακής κυβέρνησης σχετικά με την
ασφάλεια του φράγματος, δεδομένου ότι η Αίγυπτος –αλλά και το Σουδάν- δεν είχε ποτέ
πρόσβαση σε τεχνικές λεπτομέρειες του εν λόγω project, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό
Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης κ. Abdel Aty. Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης
σε εκτιμήσεις του κ. Abdel Aty ότι η υδάτινη δεξαμενή του αιγυπτιακού φράγματος του
Ασουάν διαθέτει την απαραίτητη δυναμικότητα ώστε να «απορροφήσει» τις –αρνητικές για τη
ροή των υδάτων του Νείλου- επιπτώσεις κατά την περίοδο πλήρωσης της δεξαμενής του
αιθιοπικού φράγματος, καθώς και ότι η Αίγυπτος θα χρησιμοποιήσει τα αποθέματα της λίμνης
Nasser προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε υδάτινους πόρους κατά τη διάρκεια της
πλήρωσης του αιθιοπικού φράγματος. Όπως έχει επισημάνει ο κ. Abdel Aty, κύριο αντικείμενο
των διαφωνιών μεταξύ των τριών πλευρών αποτελεί ο τρόπος αντιμετώπισης περιόδων
ξηρασίας –και ιδιαίτερα παρατεταμένης ξηρασίας ή και λειψυδρίας- που ενδεχομένως
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης του φράγματος από την Αιθιοπία,
με αρκετές τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κατά το
αιγυπτιακό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων, εφ’ όσον επιτευχθεί ικανοποιητική τριμερής
συμφωνία επί των ανωτέρω, θα «ανοίξει» άμεσα ο δρόμος για την πλήρωση του 95% της
υδάτινης δεξαμενής του μεγάλου αιθιοπικού φράγματος. Επιπρόσθετα, ο αιγυπτιακός Τύπος
ανέφερε ότι στις 8/7 ο Ρώσος ΥΠΕΞ κ. Lavrov δήλωσε ότι η χώρα του έχει προσφέρει στις
τρεις διαπραγματευόμενες πλευρές την παροχή τεχνικής βοήθειας στη διαχείριση της «κρίσης»
που έχει προκύψει για το ζήτημα του αιθιοπικού φράγματος.
Στις 13/7, έπειτα από 11 ημέρες τριμερών διαδικτυακών συνομιλιών υπό την αιγίδα της
Αφρικανικής Ένωσης, το αιγυπτιακό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης ανακοίνωσε
ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν έχοντας αποβεί άκαρπες, υπό την έννοια ότι δεν
κατόρθωσαν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των τριών πλευρών. Σε συνέχεια της εν λόγω
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εξέλιξης, οι αρμόδιοι υπουργοί υδάτων των τριών χωρών –οι οποίοι στις 13/7 συζήτησαν επί
των αποτελεσμάτων των εργασιών της τεχνικής και της νομικής επιτροπής- αναμενόταν να
υποβάλουν, όπως και οι παρατηρητές που μετείχαν στις συνομιλίες, στις 14/7 τις τελικές τους
εκθέσεις αποτελεσμάτων στην προεδρεύουσα χώρα της Αφρικανικής Ένωσης, Ν. Αφρική, ενώ
κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η διοργάνωση «μικρής» συνόδου κορυφής της
Αφρικανικής Ένωσης για το ζήτημα του αιθιοπικού φράγματος.
Όπως ανέφερε ο Τύπος, θεωρείται πιθανόν οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν μετά την
εξέταση της έως τώρα προόδου των συνομιλιών τόσο από την Αφρικανική Ένωση όσο και από
τους ηγέτες των τριών χωρών. Ο αιγυπτιακός Τύπος ανέφερε ότι ορισμένα αιθιοπικά μέσα
ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε δορυφορικές εικόνες που εμφανίζουν πρόσφατα αυξημένες
ποσότητες υδάτων στη δεξαμενή του μεγάλου αιθιοπικού φράγματος, ενώ η κυβέρνηση της
Αιθιοπίας διέψευσε ότι η ίδια έχει εκκινήσει την πλήρωση του φράγματος. Πάντως, στις 15/7 ο
αιγυπτιακός Τύπος ανέφερε πως η κυβέρνηση της Αιθιοπίας ανακοίνωσε την εκκίνηση της
διαδικασίας πλήρωσης της υδάτινης δεξαμενής του υδροηλεκτρικού φράγματος.
Χρηματοδοτήσεις της IFC, της Γαλλίας και της Δανίας στον αιγυπτιακό κλάδο υγείας
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουλίου, η International Finance Corporation
(IFC) του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο γαλλικός όμιλος Proparco, θυγατρικός της
γαλλικής υπηρεσίας αναπτυξιακής συνεργασίας (Agence Française de Développement – ADF)
και το δανικό αναπτυξιακό ταμείο για τις αναπτυσσόμενες χώρες (IFU) αναμένεται να
παράσχουν χρηματοδοτικό πακέτο της τάξεως των $108,5 εκατ. δια κεφαλαιακής συμμετοχής
τους στο σαουδαραβικό επενδυτικό ταμείο του κλάδου υγείας Humania, με σκοπό τη
δημιουργία εξειδικευμένων ιατρικών εγκαταστάσεων στην Αίγυπτο και το Μαρόκο.
Σημειώνεται ότι το επενδυτικό ταμείο Humania, το οποίο ανήκει στο σαουδαραβικό όμιλο
ιατρικών υπηρεσιών Bait Al Batterjee, σκοπεύει να κατασκευάσει ιατρικό κέντρο σε
ουρανοξύστη στο Κάιρο, καθώς και νέο νοσοκομείο στην Αλεξάνδρεια. Κατά τα σχετικά
οικονομικά δημοσιεύματα, η IFC αναμένεται να επενδύσει κεφάλαια ύψους $45 εκατ., ο όμιλος
Proparco κεφάλαια $20 εκατ. και το δανικό αναπτυξιακό ταμείο IFU κεφάλαια $43,5 εκατ.
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, οι ως άνω χρηματοδοτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της
προσπάθειας του μεγάλου ως άνω σαουδαραβικού ομίλου –στον οποίο ανήκει, μεταξύ άλλων,
η μεγάλη ιδιωτική κλινική Saudi German Hospital του Καΐρου- να εξασφαλίσει πόρους από
διεθνείς πηγές προκειμένου να στηρίξει την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του στην
Αίγυπτο. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της IFC, ο αιγυπτιακός κλάδος υπηρεσιών υγείας
χρειάζεται επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου $60 δισ. έως το έτος 2050, προκειμένου να
καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της εγχώριας ζήτησης.
Κυβερνητική έγκριση τροποποιήσεων στη νομοθεσία περί πτωχεύσεων
Στις αρχές Ιουλίου, ο οικονομικός Τύπος ανέφερε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε
τροποποιήσεις επί της -υιοθετηθείσας το 2018- νομοθεσίας περί πτωχεύσεων, με σκοπό την
εισαγωγή περαιτέρω διακρίσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών πιστωτών των υπό
πτώχευση εταιρειών. Σύμφωνα με τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, οι εν λόγω
τροποποιήσεις θα δώσουν στους πιστωτές μίας επιχείρησης μεγαλύτερη δικαιοδοσία επί
αποφάσεων αναφορικά με το μέλλον της πτωχεύουσας εταιρείας, όπως για παράδειγμα μέσω
ψηφοφορίας για το εάν αυτή θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν θα τεθεί σε καθεστώς
εξωτερικής διαχείρισης ή θα τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών της
στοιχείων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα επιτρέψουν επίσης στους μετόχους των υπό πτώχευση
εταιρειών να αιτηθούν την υπαγωγή αυτών σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τους.
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία του 2018 υπήρξε η πρώτη αυτοτελής θεσμική ρύθμιση της
διαδικασίας πτωχεύσεων στην Αίγυπτο, αποποινικοποιώντας την πτώχευση και απαλλάσσοντας
τους εμπλεκόμενους από ποινές φυλάκισης που ίσχυαν παλαιότερα, παρέχοντας ταυτόχρονα
περισσότερες επιλογές για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα.
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Σε καλύτερα επίπεδα τον Ιούνιο ο ιδιωτικός, μη πετρελαϊκός τομέας της οικονομίας
Σύμφωνα με το δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον κλάδο μεταποίησης (PMI) για την
Αίγυπτο που δημοσιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση η εταιρεία ερευνών αγοράς IHS Markit, η
δραστηριότητα του ιδιωτικού, μη πετρελαϊκού τομέα της αιγυπτιακής οικονομίας εμφανίστηκε
περαιτέρω βελτιωμένη τον Ιούνιο 2020 σε σχέση με το Μάιο και έπειτα από την τεράστια
πτώση που είχε παρουσιάσει τον Απρίλιο, επηρεασμένη τότε από τις αρνητικές 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
τον Ιούνιο τις 44,6 μονάδες, έναντι 40,7 μονάδων το Μάιο, 29,7 μονάδων τον Απρίλιο
(ιστορικά χαμηλό επίπεδο), 44,2 μονάδων το Μάρτιο και 47,1 μονάδων το Φεβρουάριο,
παραμένοντας σταθερά κάτω από τις 50 μονάδες που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από την
ύφεση.
Τον Ιούνιο 2020 καταγράφηκε άνοδος του επιπέδου της παραγωγής αλλά και των νέων
παραγγελιών σε ανώτατο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, εξαιτίας τόσο της
σταδιακής αύξησης του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και της άρσης των
περιορισμών κυκλοφορίας. Πάντως, τόσο η παραγωγή όσο και οι νέες παραγγελίες
παραμένουν σε συγκριτικά μειωμένα επίπεδα εξαιτίας των ακόμη εξαιρετικά χαμηλών
επιδόσεων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και της ζήτησης. Παρά τη σχετική
βελτίωση του επιπέδου παραγωγής και των παραγγελιών, οι εγχώριες επιχειρήσεις περιέκοψαν
θέσεις εργασίας για όγδοο συνεχόμενο μήνα, με τον υψηλότερο μάλιστα ρυθμό της τελευταίας
τετραετίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις νέες προσλήψεις και περικόπτοντας τις αμοιβές των
εργαζομένων για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit, τα στοιχεία
του Ιουνίου εμφανίζουν τάση σταθεροποίησης της αιγυπτιακής βιομηχανίας, δείχνοντας
ωστόσο ότι ο ιδιωτικός τομέας της αιγυπτιακής οικονομίας παρέμεινε σε σχετικά μειωμένα
επίπεδα δραστηριότητας λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών στα ταξίδια και στον
τουρισμό. Τον Ιούνιο εξακολούθησε την πτωτική της πορεία η αγοραστική δραστηριότητα των
βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από ότι τους τρεις προηγούμενους
μήνες, με αρκετούς εκπροσώπους εγχώριων επιχειρήσεων να συνεχίζουν να παραπονούνται για
διαταραχές στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έρευνα κατέγραψε επίσης
πτώση των τιμών των εκροών της βιομηχανίας για όγδοο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι
επιχειρήσεις συνέχισαν να προσφέρουν εκπτώσεις σε μια προσπάθεια αύξησης των πωλήσεών
τους και μείωσης του επιπέδου των αποθεμάτων τους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη
μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και συναφώς της ζήτησης. Πάντως, η έρευνα έδειξε
ταυτόχρονα ανοδικές πιέσεις στο ρυθμό πληθωρισμού και στις τιμές των πρώτων υλών, κυρίως
εξαιτίας της ανατίμησης του δολλαρίου έναντι της αιγυπτιακής λίρας, οι οποίες εκτιμάται ότι
θα οδηγήσουν άμεσα σε αύξηση του συνολικού κόστους των εκροών της βιομηχανίας. Το
επίπεδο αισιοδοξίας του επιχειρηματικού κόσμου αναφορικά με τις προοπτικές βιομηχανικής
μεγέθυνσης φάνηκε τον Ιούνιο ελαφρώς θετικό, με την πλειονότητα των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων να θεωρούν ότι η επιστροφή στην «κανονικότητα» θα δώσει ώθηση στην
ιδιωτική ζήτηση και θα δημιουργήσει ευνοϊκές προοπτικές για την απασχόληση.
Το αιγυπτιακό κράτος διαθέτει γαίες έκτασης 16.000 τετρ. μέτρων στην Άνω Αίγυπτο
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουλίου, το αιγυπτιακό κράτος πρόκειται να
διαθέσει δημόσιες γαίες συνολικής έκτασης άνω των 16.000 τετρ. μέτρων στην Άνω Αίγυπτο
σε επενδυτές προς ανάπτυξη, άνευ επιβαρύνσεων για τους αγοραστές. Κατά τα σχετικά
δημοσιεύματα, η διάθεση των εν λόγω γαιών εμπίπτει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της
αιγυπτιακής κυβέρνησης για τις φτωχές περιφέρειες της Άνω Αίγυπτου. Τα προσφερόμενα
προς επενδυτική ανάπτυξη οικόπεδα βρίσκονται διεσπαρμένα σε 12 περιφέρειες του
αιγυπτιακού νότου, η δε αναζήτηση και εξασφάλιση της απόκτησής τους μπορεί να γίνει από
τους επενδυτές διαδικτυακά, όπως ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα.
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ΑΞΕ ύψους $13,7 δισ. στην Αίγυπτο το 2019 είδε η Arab Investment & Export Credit
Guarantee Corporation
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του –εδρεύοντος στο Κουβέιτ- πολυμερούς
οργανισμού επενδυτικών και εξαγωγικών εγγυήσεων Arab Investment & Export Credit
Guarantee Corporation (Dhaman), η Αίγυπτος προσέλκυσε κεφάλαια άμεσων ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ) συνολικού ύψους $13,7 δισ. το 2019, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα
της ευρύτερης περιοχής Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. Κατά τη σχετική έκθεση, οι εισροές
ΑΞΕ στην Αίγυπτο το 2019 εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 7% έναντι του 2018 και
αντιπροσώπευσαν ποσοστό 23% του συνόλου των κεφαλαίων καθαρών ΑΞΕ που εισέρρευσαν
στις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, το μέσο ύψος των επενδυθέντων κεφαλαίων ανά
επενδυτικό σχέδιο στην Αίγυπτο υπήρξε το 2019 υψηλότερο μεταξύ όλων των υπολοίπων
χωρών της περιοχής, με $98 εκατ. επενδεδυμένων κεφαλαίων ανά project, ενώ επίσης η
Αίγυπτος κατείχε το υψηλότερο μέσο επίπεδο δημιουργούμενων θέσεων εργασίας ανά project,
με 180 θέσεις. Στην κορυφή της σχετικής λίστας των χωρών της ευρύτερης περιοχής από
πλευράς συνολικού αριθμού επενδυτικών projects ήταν τα ΗΑΕ, με 445 projects το 2019,
ακολουθούμενα από την Αίγυπτο με 140 projects και τη Σ. Αραβία με 134 projects.
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο η UNCTAD σε έκθεσή της για τις διεθνείς επενδυτικές ροές
(“World Investment Report 2020”), είχε κατατάξει την Αίγυπτο στην πρώτη θέση μεταξύ των
αφρικανικών κρατών όσον αφορά την υποδοχή άμεσων ξένων επενδύσεων το 2019, με ύψος
επενδυθέντων κεφαλαίων στα $9 δισ.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η Κεντρική Τράπεζα επιμηκύνει την περίοδο αποπληρωμής ευνοϊκών δανείων από
τουριστικές μονάδες
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος στις αρχές Ιουλίου, σε πρόσφατη σχετική εγκύκλιό της προς
τις εγχώριες τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) παρέτεινε στα τρία έτη –
συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος διάρκειας ενός έτους- τη διάρκεια της περιόδου
αποπληρωμής που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία,
ταξιδιωτικοί πράκτορες, εστιατόρια και εταιρείες υπηρεσιών τουριστικών μεταφορών), στο
πλαίσιο του προγράμματος παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους προς αυτές, το οποίο είχε τεθεί
σε εφαρμογή τον περασμένο Μάρτιο, με σκοπό την ανακούφιση του τουριστικού κλάδου από τις
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σημειώνεται ότι αρχικά, η Κεντρική Τράπεζα
είχε προβλέψει δάνεια με περίοδο αποπληρωμής διάρκειας μόνο δύο ετών –και εξάμηνη περίοδο
χάριτος- με επιτόκιο 8% -το οποίο στο τέλος Απριλίου μειώθηκε σε 5%- για τις ανωτέρω
επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καλύψουν δαπάνες τους μισθοδοσίας, υποχρεώσεις τους
προς προμηθευτές, καθώς και εργασίες συντήρησης / ανακαίνισης των εγκαταστάσεών τους.
Κεφάλαια ύψους EGP181 δισ. σε χρηματοδοτήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Όπως ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο (ΜΕΝΑ) στις αρχές Ιουλίου, το ύψος
των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί υπό μορφή χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στη χώρα κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Μαρτίου 2020 ανέρχεται
σε EGP181 δισ. Κατά το πρακτορείο ΜΕΝΑ, εξ αυτών, κεφάλαια συνολικού ύψους EGP97,5
δισ. διατέθηκαν σε 107.000 μικρές επιχειρήσεις, κεφάλαια ύψους EGP57,3 δισ. διατέθηκαν σε
8.000 μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κεφάλαια ύψους EGP26,2 δισ. διατέθηκαν σε 930.000
μικροεπιχειρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία παροχής
δανειακών χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους –
επιδοτούμενο, αποκλιμακούμενο επιτόκιο της τάξεως του 5%- ξεκίνησε από την Κεντρική
Τράπεζα τον Ιανουάριο 2016, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi.
Στα 13,5 εκατομμύρια οι εγχώριοι χρήστες «ηλεκτρονικών πορτοφολιών» το Μάιο 2020
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής
Τηλεπικοινωνιών (NTRA), ως το τέλος Μαΐου 2020 ο αριθμός χρηστών «ηλεκτρονικών
πορτοφολιών» σε κινητές συσκευές στην Αίγυπτο ανήλθε σε 13 εκατομμύρια άτομα.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εφαρμογή χρησιμεύει στη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών,
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πληρωμών, καθώς και μεταφοράς χρηματικών ποσών μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών που
διαθέτουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Τα στοιχεία της NTRA έδειξαν επίσης ότι οι
εγγεγραμμένοι χρήστες κινητών «ηλεκτρονικών πορτοφολιών» στην Αίγυπτο διενέργησαν
συνολικά 4,8 εκατ. συναλλαγές σε μηνιαία βάση, στο τέλος Μαΐου 2020, με πλέον δημοφιλείς
συναλλαγές εκείνες κατάθεσης και ανάληψης μετρητών, καθώς και μεταφοράς ποσών σε άλλους
λογαριασμούς. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις και αναλήψεις αντιστοιχούσαν σε 35% του
συνολικού αριθμού διενεργηθεισών συναλλαγών μέσω «ηλεκτρονικών πορτοφολιών», ενώ οι
μεταφορές χρηματικών ποσών σε ποσοστό 33% του συνόλου των αντίστοιχων μηνιαίων
συναλλαγών και οι φορτίσεις χρηματικών υπολοίπων για παροχή υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας αντιπροσώπευαν το 26% του συνόλου των συναλλαγών μέσω «ηλεκτρονικών
πορτοφολιών». Σύμφωνα με την NTRA, το ήμισυ του συνολικού αριθμού Αιγυπτίων χρηστών
βρίσκεται στις περιφέρειες Καΐρου, Γκίζα, Αλεξάνδρειας, Dakahlia και Sharqiya, ενώ η
πλειονότητα των χρηστών ανήκει στην ηλιακή ομάδα 26 έως 50 ετών. Από πλευράς μεριδίων
εταιρειών, η Vodafone Egypt αντιπροσώπευε το 62,7% των αιγυπτιακών «ηλεκτρονικών
πορτοφολιών» σε κινητές συσκευές (και το 86,5% των σχετικών συναλλαγών), ακολουθούμενη
από την Orange Egypt με μερίδιο 25% (και 8,5% των συναλλαγών), την Etisalat Misr με μερίδιο
12% (και 4,5% των συναλλαγών) και τη WE με μερίδιο 0,3% (και 0,5% των συναλλαγών).
Όπως σημείωσε σχετικά ο οικονομικός Τύπος, η NTRA έχει θεσπίσει σειρά κινήτρων για την
ενίσχυση της χρήσης «ηλεκτρονικών πορτοφολιών» στην Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων την
ελεύθερη εγγραφή αυτών, καθώς και την αύξηση των ορίων συναλλαγών.
Το αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα προσχωρεί στο διεθνές σύστημα κωδικών IBAN
Από το τέλος Ιουνίου το αιγυπτιακό τραπεζικό σύστημα ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το σύστημα
διεθνών κωδικών τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), με σκοπό τη διευκόλυνση των
διατραπεζικών επικοινωνιών σε ό,τι αφορά τη διενέργεια διασυνοριακών τραπεζικών
συναλλαγών. Σύμφωνα με σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, οι αιγυπτιακοί κωδικοί ΙΒΑΝ
συνίστανται σε 29 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων 2 αποτελούν τον κωδικό χώρας,
2 αποτελούν τον κωδικό ελέγχου και οι υπόλοιποι αποτελούν τον κωδικό τράπεζας, τραπεζικού
υποκαταστήματος και εγχώριου λογαριασμού,. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο η
Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE) είχε ανακοινώσει την εγγραφή της στο διεθνή οργανισμό
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) προκειμένου να θέσει
σε λειτουργία τη χρήση του συστήματος κωδικών ΙΒΑΝ στην Αίγυπτο, η οποία αποτελεί την
77η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο που υιοθετεί το εν λόγω σύστημα. Προτού τεθεί σε εφαρμογή
στην Αίγυπτο το νέο σύστημα, η CBE διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων προς στελέχη όλων των
εγχώριων τραπεζών, ενώ εξέδωσε εφαρμοστικές εγκυκλίους προς όλες τις τράπεζες για τις
λεπτομέρειες λειτουργίας του συστήματος και την υποχρέωσή τους ειδοποίησης των πελατών
τους σχετικά με την εκκίνηση χρήσης των κωδικών ΙΒΑΝ.
Ο βρετανικός αναπτυξιακός οργανισμός CDC παρέχει χρηματοδότηση στην τράπεζα CIB
Στις αρχές Ιουλίου, ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στην παροχή από το βρετανικό
κρατικό αναπτυξιακό χρηματοδοτικό οργανισμό CDC προς τη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της
Αιγύπτου, Commercial International Bank (CIB), χρηματοδοτικών κεφαλαίων ύψους $100 εκατ.
υπό μορφή δανειακών κεφαλαιακών ενισχύσεων (“Tier 2 capital financing”), με σκοπό τη
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και ιδιωτικών επιχειρηματικών projects αναπτυξιακού
χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δανειακά κεφάλαια εκταμιεύθηκαν από τον οργανισμό
CDC σε συνέχεια σχετικού μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογράψει με την Commercial
International Bank στις αρχές Ιανουαρίου 2020, στο πλαίσιο της επενδυτικής συνόδου κορυφής
μεταξύ Βρετανίας και αφρικανικών κρατών (“UK-Africa Investment Summit”) που
διοργανώθηκε στο Λονδίνο. Σε σχετική ανακοίνωσή της, η διοίκηση της CIB δήλωσε ότι η
χρηματοδοτική στήριξη από τον όμιλο CDC εμπίπτει στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
σχεδιασμού της τράπεζας για ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της βάσης και έρχεται
επιπροσθέτως δύο ακόμη αντίστοιχων κεφαλαιακών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την International Finance Corporation (IFC) του ομίλου Παγκόσμιας
Τράπεζας, ύψους $100 εκατ. εκάστη.
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Επισημαίνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της IFC προς την Commercial International Bank
χορηγήθηκε επίσης πολύ πρόσφατα και υπήρξε η πρώτη τέτοια χρηματοδότηση του ομίλου προς
χώρα της ευρύτερης περιοχής Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής από την ειδική (‘fast-track”)
πιστωτική γραμμή –συνολικού ύψους $8 δισ.- που διαθέτει η IFC με σκοπό την άμβλυνση των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο. Η ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση της
IFC έχει σκοπό να βοηθήσει τη μεγάλη ιδιωτική τράπεζα της Αιγύπτου να αναβαθμίσει το
επίπεδο της στήριξής της προς επιχειρήσεις και γενικότερα πελάτες της, των οποίων οι
χρηματοοικονομικές ροές έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία. Όπως σημειώνεται στα
σχετικά δημοσιεύματα, τα συνολικά κεφάλαια που έχει δεσμεύσει η IFC για χρηματοδοτήσεις
προς την Αίγυπτο από το έτος 2005 ανέρχονται σε $4 δισ., καθιστώντας τη χώρα ως
χρηματοδοτικό στόχο υψηλής προτεραιότητας στο χώρο Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής.
Εκκίνηση λειτουργίας νέου επενδυτικού ταμείου αμοιβαίων κεφαλαίων στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουλίου, η ιταλική φίρμα διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων Azimut εγκαινίασε τη λειτουργία νέου επενδυτικού ταμείου αμοιβαίων
κεφαλαίων με την επωνυμία AZ Equity-Egypt, το οποίο θα εδρεύει στο Λουξεμβούργο και θα
επενδύσει σε αιγυπτιακά αμοιβαία κεφάλαια. Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα ο διευθύνων
σύμβουλος του νέου ταμείου κ. Aboul Saad, το εν λόγω επενδυτικό ταμείο ξεκινά τη λειτουργία
του με ίδιο κεφάλαιο ύψους $10 εκατ., με στόχο να εξασφαλίσει υπό τη διαχείρισή του
περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους $50 εκατ. σε πρώτη φάση, επενδύοντας σε
χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 20 έως 30 ισχυρές αιγυπτιακές μετοχές. Όπως σημείωσε ο
οικονομικός Τύπος, το νέο εν λόγω επενδυτικό ταμείο αμοιβαίων κεφαλαίων στοχεύει να
προσελκύσει τόσο Αιγύπτιους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, όσο και επενδυτές από
τις χώρες του Κόλπου, αλλά και Ευρωπαίους επενδυτές. Σύμφωνα με τον κ. Aboul Saad, «η
εκκίνηση λειτουργίας του ταμείου έρχεται τη στιγμή που οι υλοποιηθείσες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει την Αίγυπτο έναν από τους πλέον ελκυστικούς επενδυτικούς
προορισμούς μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών».
Σε EGP69 δισ. τα κεφάλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί από τη χρηματοδοτική
πρωτοβουλία ύψους EGP100 δισ. της Κεντρικής Τράπεζας
Όπως ανέφεραν πρόσφατα πηγές της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), τα κεφάλαια που
έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας της, συνολικού ύψους
EGP100 δισ. για τη βιομηχανία –όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί το Δεκέμβριο 2019- αλλά και
για τη γεωργία και τις κατασκευές -που προστέθηκαν αργότερα, με την έλευση της διεθνούς
πανδημίας κορωνοϊού στην Αίγυπτο- ανέρχονταν στο επίπεδο των EGP69 δισ. στο τέλος
Ιουνίου. Κατά τις ως άνω πηγές, οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις διοχετεύθηκαν προς περίπου 4.291
επιχειρήσεις, ενώ μόνον κατά την εβδομάδα 18 έως 25 Ιουνίου χορηγήθηκαν χρηματοδοτήσεις
ύψους EGP8,6 δισ. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των δανειακών χρηματοδοτήσεων με
επιτόκιο 8% προς επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω
πρωτοβουλίας της CBE, συγκεκριμένα ποσοστό 96,6% ή ποσόν EGP66,5 δισ., αφορούσε αγορές
πρώτων υλών για την παραγωγή. Το υπόλοιπο (3,4% ήτοι EGP2,3 δισ.) αφορούσε αγορές
μηχανολογικού εξοπλισμού και δαπάνες επέκτασης των γραμμών παραγωγής των επιχειρήσεων.
Οι ίδιες ως άνω πηγές ανέφεραν ότι πέντε κλάδοι απορρόφησαν μερίδιο περίπου 60% -ήτοι
EGP41 δισ.- των συνολικών πιστώσεων που χορηγήθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας, πιο
συγκεκριμένα η βιομηχανία τροφίμων & ποτών, η χαλυβουργία, η αγροβιομηχανία, η
βιομηχανία πλαστικών, καθώς και ο κλάδος χαρτιού, εκτυπώσεων και υλικών συσκευασίας.
Επιπλέον, πέντε τράπεζες διοχέτευσαν ποσοστό περίπου 53% -ή EGP36 δισ.- των εν λόγω
χρηματοδοτήσεων προς τους υπό στήριξη κλάδους, πιο συγκεκριμένα οι National Bank of Egypt
(NBE), Banque Misr, QNB Alahli, Export Development Bank of Egypt (EBE Bank) και
Commercial International Bank (CIB).
Κύμα επαναγορών μετοχών από εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου
Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος επισήμανε στις αρχές Ιουλίου ότι, από τον περασμένο Μάρτιο,
με τις συνθήκες αναταραχής που έχει δημιουργήσει η πανδημία στις διεθνείς χρηματαγορές,
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σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου προβαίνουν σε
επαναγορές ιδίων μετοχών. Η εν λόγω τάση παρατηρήθηκε αρχικά λόγω των άνευ
προηγουμένου χαμηλών επιπέδων της αξίας των μετοχών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο
Χρηματιστήριο Αιγύπτου και της συναφούς πτώσης –τον παρελθόντα Μάρτιο- του κεντρικού
δείκτη (EGX30) στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 31/2 ετών, ενώ η συνέχισή της
ευνοήθηκε και από πρόσφατη απόφαση της αιγυπτιακής Χρηματοοικονομικής Ρυθμιστικής
Αρχής (FRA) να απλοποιήσει τις διαδικασίες για την επαναγορά ιδίων μετοχών από τις
εισηγμένες εταιρείες.
Κατά τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, πάνω από 20 εισηγμένες επιχειρήσεις στο
Χρηματιστήριο Αιγύπτου έχουν προβεί σε επαναγορές ιδίων μετοχών τους, σε μερίδια των υπό
διαπραγμάτευση μετοχών τους που κυμαίνονται μεταξύ 0,5% και 2,5%, από την εποχή που η
FRA ανακοίνωσε την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Σύμφωνα με τον οικονομικό
Τύπο, οι εισηγμένες εταιρείες που προβαίνουν σε επαναγορές ιδίων μετοχών στην ουσία
«επανεπενδύουν» στον εαυτό τους, σε μία περίοδο που θεωρούν ότι η αγοραία αξία των
μετοχών τους είναι υποεκτιμημένη. Όπως έχουν επισημάνει έγκυροι εγχώριοι οικονομικοί
αναλυτές, η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η διεθνής πανδημία έχει από τις αρχές του
τρέχοντος έτους οδηγήσει τη συντριπτική πλειονότητα των μετοχών στο Χρηματιστήριο
Αιγύπτου στο να απολέσουν σημαντικότατο μέρος της αξίας τους στη χρηματαγορά. Η ως άνω
καταγραφόμενη τάση του αιγυπτιακού Χρηματιστηρίου έρχεται μάλλον σε αντίθεση με την
ανοδική τάση των μετοχών που έχει παρατηρηθεί σε πολλά διεθνή χρηματιστήρια από το
ξεκίνημα της πανδημίας, παρά μάλιστα τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί αναφορικά
με τη φετινή πορεία των εταιρικών κερδών και της οικονομικής ανάκαμψης.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης EGX30 του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου ακολούθησε κατά το πρώτο
ήμισυ του Ιουλίου γενικά ανοδική τάση, φθάνοντας έως τις 11.128 μονάδες στις 8/7,
κλείνοντας ωστόσο αρκετά χαμηλότερα, στις 10.617 μονάδες στις 15/7, μειωμένος συνολικά
κατά 23,95% από τις αρχές του τρέχοντος έτους.
Πορεία ανατίμησης της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολλαρίου
Από τις αρχές Ιουλίου παρατηρείται διαρκής τάση ανατίμησης της αιγυπτιακής λίρας προς το
δολλάριο, με τη σχετική ισοτιμία να πέφτει κάτω από το κατώφλι των 16 λιρών ανά δολλάριο
στις 6/7, ανερχόμενη σε 15,907 λίρες ανά δολλάριο στις 15/7. Σύμφωνα με τον οικονομικό
Τύπο, η βελτίωση της θέσης της λίρας έναντι του δολλαρίου οφείλεται στην πολύ προσφάτως
παρατηρούμενη τάση εισροών συναλλάγματος στην Αίγυπτο, από διεθνείς χρηματοδοτικούς
οργανισμούς και επενδυτικά ταμεία, της τάξεως των $3 δισ. συνολικά. Σύμφωνα μάλιστα με
πηγή της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), στις 9/7 η αιγυπτιακή αγορά τίτλων
υποδέχθηκε νέες τοποθετήσεις συνολικού ύψους $592 εκατ. από διεθνή επενδυτικά ταμεία –
που αποτελούν το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο ξένων επενδυτικών τοποθετήσεων από το
ξεκίνημα της πανδημίας- ενώ στις 12/7 οι εν λόγω συναλλαγματικές εισροές ανήλθαν σε $367
εκατ.
Χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τόνωση της κατανάλωσης
Στις 12/7, η Υπουργός Προγραμματισμού & Οικονομικής Ανάπτυξης κα El-Saeed ανακοίνωσε
ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων με σκοπό την τόνωση της καταναλωτικής
δαπάνης, δια της αύξησής της κατά περίπου EGP100 δισ. Μεταξύ των εν λόγω μέτρων, η κα
El-Saeed ανέφερε συμφωνίες της κυβέρνησης με παραγωγούς και εμπόρους προκειμένου αυτοί
να προσφέρουν εκπτώσεις έως 20% σε αγορές καταναλωτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα οι
κάτοχοι καρτών σίτισης θα δύνανται να επωφεληθούν πρόσθετων εκπτώσεων της τάξεως του
10% σε αγορές συγκεκριμένων προϊόντων. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του
Υπουργού Οικονομικών κ. Maait, η κυβέρνηση προτίθεται να διαθέσει κονδύλια ύψους EGP2
δισ. σε ειδικό ταμείο το οποίο θα παράσχει εγγυήσεις για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια
που χορηγούνται από τράπεζες ή εταιρείες καταναλωτικής πίστης, σε μία προσπάθεια τόνωσης
της εγχώριας ζήτησης που έχει δεχθεί πλήγμα από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας. Μέρος των εν λόγω εγγυήσεων αναμένεται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
καλύψει χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις προς ιδιοκτήτες ιδιωτικών οχημάτων μαζικής
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μεταφοράς και ΙΧ αυτοκινήτων ώστε αυτοί να αναβαθμίσουν τα οχήματά τους σε τύπου νέας
τεχνολογίας, διττής χρήσης υγρών καυσίμων και αερίου. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, οι
ως άνω χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αναμένεται να ενεργοποιηθούν προς το
τέλος Ιουλίου.
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί κεντρικού αποθετηρίου τίτλων
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε
το νόμο υπ’ αριθ. 143/2020, δια του οποίου εισήχθησαν τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί
κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις επιτρέπουν στην Κεντρική Τράπεζα
Αιγύπτου (CBE) τη σύσταση εταιρείας ειδικευμένης στην εκκαθάριση, αποθεματοποίηση και
εγγραφή των κρατικών τίτλων, ήτοι εντόκων γραμματίων και ομολόγων, καθώς επίσης και
στην τακτοποίηση των χρηματοοικονομικών θέσεων που προκύπτουν από τη διενέργεια
συναλλαγών χρεογράφων. Η αναθεωρημένη νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση μεταφοράς
των κρατικών τίτλων που έχουν αποθεματοποιηθεί σε υφιστάμενα αποθετήρια τίτλων στη νέα
εταιρεία που θα δημιουργήσει η CBE, εντός διαστήματος 6 μηνών. Επισημαίνεται ότι η
τροποποίηση του εγχώριου θεσμικού πλαισίου με σκοπό τη δημιουργία νέου κεντρικού
αποθετηρίου κρατικών τίτλων αποτελεί μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για τη
συμπερίληψη των αιγυπτιακών κρατικών χρεογράφων στους τίτλους που διαχειρίζεται το
διεθνές κεντρικό αποθετήριο αξιών με έδρα τις Βρυξέλλες, Euroclear, με το οποίο η αιγυπτιακή
κυβέρνηση έχει υπογράψει σχετικές συμφωνίες στη διάρκεια του 2019.
Περαιτέρω βελτίωση της 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
EGP255,38 δισ. στη διάρκεια του Απριλίου 2020, ανερχόμενη σε EGP6,421 τρισ. έναντι
EGP6,166 τρισ. το Μάρτιο. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ύψος των
καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες ανερχόταν τον Απρίλιο 2020 σε EGP4,518 τρισ. έναντι
EGP4,426 τρισ. το Μάρτιο. Οι χορηγήσεις του εγχώριου τραπεζικού τομέα ανέρχονταν στο
τέλος Απριλίου 2020 σε EGP2,112 τρισ., αυξημένες συνολικά κατά 13,9% κατά το διάστημα
Ιουλίου 2019-Απριλίου 2020. Κατά τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, στο τέλος
Απριλίου 2020 ο επιχειρηματικός τομέας είχε απορροφήσει το 59,4% των συνολικών
τραπεζικών χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Αναλυτικότερα, ο κλάδος της
βιομηχανίας απορρόφησε το 31,6% των τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, ο
τομέας υπηρεσιών το 25,9% αυτών, ο κλάδος εμπορίου το 10,7%, ο αγροτικός τομέας το 2% και
οι λοιποί τομείς, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, αντιπροσώπευσαν το 29,8% των
χορηγηθεισών τραπεζικών πιστώσεων. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα κατέγραψε την αξία των
αιγυπτιακών εντόκων γραμματίων του δημοσίου εις χείρας ξένων επενδυτών το Μάιο 2020 σε
EGP111,481 δισ., περαιτέρω μειωμένη έναντι επιπέδου EGP119,1 δισ. τον Απρίλιο 2020.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η STC ολοκληρώνει τον έλεγχο για την εξαγορά της Vodafone Egypt
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι ο σαουδαραβικός τηλεπικοινωνιακός
πάροχος Saudi Telecom (STC) ολοκλήρωσε στο τέλος Ιουνίου τον έλεγχο της οικονομικής
κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων (“due diligence”) της Vodafone Egypt, ο οποίος
είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου, εν όψει της εξαγοράς του μεριδίου 55% που κατέχει ο
μητρικός βρετανικός όμιλος Vodafone στην εν λόγω αιγυπτιακή θυγατρική του, έναντι
τιμήματος πλησίον των $2,4 δισ. Θυμίζουμε ότι στο τέλος Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, η STC
είχε υπογράψει με τη Vodafone σχετική μη δεσμευτική συμφωνία για την ως άνω εξαγορά.
Κατά τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, η STC ανακοίνωσε στις 12/7 την πρόσθετη –για
δύο μήνες- παράταση της ισχύος της μη δεσμευτικής της συμφωνίας με τη Vodafone, σε
συνέχεια ανάλογης τρίμηνης παράτασης που είχε λάβει τον παρελθόντα Απρίλιο, κυρίως
εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών μετακινήσεων που έχει προκαλέσει η διεθνής πανδημία
κορωνοϊού, αλλά και προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου οικονομικής
κατάστασης της Vodafone Egypt στους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους. Συνεπώς, η
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STC δεν προχώρησε ακόμη στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς εξαγοράς. Σύμφωνα με
οικονομικά δημοσιεύματα που βασίζονται σε κλαδικές πηγές, ο σαουδαραβικός
τηλεπικοινωνιακός όμιλος εμφανίζεται να ενδιαφέρεται μόνον για το μερίδιο 55% του
μετοχικού κεφαλαίου της Vodafone Egypt και όχι για το υπόλοιπο 45% που κατέχει ο ντόπιος
κρατικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος Telecom Egypt.
Η Αίγυπτος ελκυστικότερος προορισμός χρηματοδοτήσεων προς νεοφυείς επιχειρήσεις
στη ζώνη Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής το εξάμηνο 2020
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της διεθνούς πλατφόρμας διασύνδεσης νεοφυών επιχειρήσεων
με επενδυτές “venture capital” με έδρα το Ντουμπάι, Magnitt, με τίτλο “MENA Venture
Investment Report”, η Αίγυπτος διατήρησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 την πρωτιά
μεταξύ των χωρών Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής (ΜΕΝΑ) όσον αφορά τον αριθμό συμφωνιών
χρηματοδότησης τεχνολογικών startups, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 25% του συνόλου σε
επίπεδο Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής. Τα ΗΑΕ «ισοβαθμούν» με την Αίγυπτο από απόψεως
αριθμού συμφωνιών χρηματοδότησης “venture capital” συγκεντρώνοντας επίσης το 25% του
συνόλου στην ευρύτερη περιοχή ΜΕΝΑ, ενώ οι δύο χώρες ακολουθούνται από τη Σ. Αραβία
(μερίδιο 18%), το Ομάν (μερίδιο 2%) και την Ιορδανία (μερίδιο 6%). Οι νεοφυείς τεχνολογικές
επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή ΜΕΝΑ εξασφάλισαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2020
συνολικά 251 συμφωνίες χρηματοδότησης, με τον αριθμό να εμφανίζεται μειωμένος κατά 8%
έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019. Τα ΗΑΕ παραμένουν ο ελκυστικότερος προορισμός για
χρηματοδοτήσεις με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (“venture capital”) απορροφώντας
κατά το πρώτο εξάμηνο 2020 το 59% της συνολικής αξίας αυτών προς τις χώρες ΜΕΝΑ,
ακολουθούμενα από την Αίγυπτο (μερίδιο 19%). Κορυφαία αιγυπτιακή επιχείρηση από
πλευράς προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων “venture capital” το πρώτο εξάμηνο 2020
αναδείχθηκε η Vezeeta (πρόκειται για καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών υγείας)
που κατετάγη στην τρίτη θέση της σχετικής συνολικής κατάταξης εταιρειών, έχοντας
προσελκύσει χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους $40 εκατ. τον περασμένο Φεβρουάριο. Τις δύο
πρώτες θέσεις της εν λόγω κατάταξης κατέλαβαν νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις από τα
ΗΑΕ, έχοντας αντλήσει χρηματοδοτικά κεφάλαια της τάξεως των $150 εκατ. και των $60 εκατ.
αντίστοιχα, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2020.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μνημόνιο συνεργασίας της ACUD με ευρωπαϊκή κοινοπραξία για κατασκευαστικό
project στη νέα πρωτεύουσα
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται την
ανάπτυξη των γαιών και τα έργα κατασκευής της -υπό δημιουργία- νέας διοικητικής
πρωτεύουσας (Administrative Capital for Urban Development - ACUD) υπέγραψε πρόσφατα
μνημόνιο συνεργασίας με τη διεθνή κοινοπραξία Alliance Worldwide Consortium (AWWC) –η
οποία αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρικών συνασπισμών,
περιλαμβάνοντας 62 μεγάλες επιχειρήσεις από διαφόρους κλάδους της κατασκευαστικής
δραστηριότητας με έντονη διεθνή παρουσία- με αντικείμενο την υλοποίηση του μεγάλου
κατασκευαστικού project “Diamond City” στη νέα πρωτεύουσα. Κατά τα σχετικά
δημοσιεύματα, το εν λόγω project πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω σχήματος συμπράξεων
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και προσδοκάται ότι θα προσελκύσει ξένα επενδυτικά
κεφάλαια. Η “Diamond City” εκτείνεται σε περιοχή άνω των 600 feddans (1 feddan = 4.200
τετρ. μέτρα) σε προνομιακή θέση εντός της νέας πρωτεύουσας –πλησίον της διπλωματικής
συνοικίας και του κέντρου της πόλης- και πλησίον των κυρίων οδικών αξόνων αυτής, ενώ η
κατασκευή της αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις της τάξεως των EGP100 δισ. κατά την
προσεχή επταετία. Όπως σημείωσαν τα σχετικά δημοσιεύματα, το κατασκευαστικό μέρος του
μεγάλου έργου έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο ντόπιος συνεργάτης της ανωτέρω διεθνούς
κοινοπραξίας, Smart Construction Company, ενώ ο τεχνικός μελετητικός όμιλος Sabbour
Consulting έχει αναλάβει να εκπονήσει όλες τις σχετιζόμενες με το έργο τεχνικές μελέτες. Το
project της “Diamond City” αποτελεί σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα μεικτής χρήσης, που θα
περιλαμβάνει τόσο κατοικίες όσο και κτίρια όπου θα στεγάζονται επιχειρήσεις παροχής κάθε
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είδους υπηρεσιών. Μέτοχοι στο εν λόγω project –βάσει του υπογραφέντος μνημονίου
συνεργασίας- θα είναι η ACUD με μερίδιο 55% και η AWWC με μερίδιο 45%, ενώ η
χρηματοδότηση της κατασκευής του θα προέλθει εξ ολοκλήρου από κεφάλαια του εξωτερικού.
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε τέλος ότι ο ως άνω ευρωπαϊκός επιχειρηματικός συνασπισμός
έχει εκφράσει ενδιαφέρον για εντονότερη δραστηριοποίηση σε νέα projects στην Αίγυπτο και
συγκεκριμένα στην ανάπτυξη νέων περιοχών στο Κάιρο, αλλά και νέων πόλεων, όπως στο Ελ
Αλαμέιν.
Η ACUD υπογράφει συμβάσεις πώλησης οικοπέδων στη νέα πρωτεύουσα
Οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουλίου ανέφεραν ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται την
ανάπτυξη των γαιών και τα έργα κατασκευής της -υπό δημιουργία- νέας διοικητικής
πρωτεύουσας (Administrative Capital for Urban Development - ACUD) υπέγραψε συμβάσεις
πώλησης οικοπέδων στη νέα διοικητική πρωτεύουσα με 12 ντόπιες εταιρείες. Κατά τον
επικεφαλής της ACUD, κ. Zaki Abdeen, «οι εν λόγω πωλήσεις γαιών ήρθαν ως αποτέλεσμα της
μείωσης της απαιτούμενης προκαταβολής που οφείλουν να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι
real estate developers σε επίπεδο 10% της αξίας εκάστου οικοπέδου, αντί 20% που ίσχυε
προηγουμένως».
Κοινοπραξία Misr Italia Properties-Etisalat Misr για υποδομές στο Cairo Business Park
Ο κλαδικός Τύπος σημείωσε πρόσφατα ότι ο δραστηριοποιούμενος στην Αίγυπτο όμιλος real
estate developers Misr Italia Properties συνέστησε κοινοπραξία με τον επίσης
δραστηριοποιούμενο στην Αίγυπτο –εμιρατινών συμφερόντων- πάροχο κινητής τηλεφωνίας
Etisalat Misr με σκοπό την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υποδομών υψηλής
τεχνολογίας στο συγκρότημα εταιρικών γραφείων που έχει δημιουργήσει στην περιοχή New
Cairo, με την επωνυμία Cairo Business Park. Με βάση τη συμφωνία των δύο εταιρειών, η
Etisalat Misr πρόκειται να εγκαταστήσει καλωδιακές και τηλεπικοινωνιακές / ψηφιακές
υποδομές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Cairo
Business Park να διαθέτουν διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, σύγχρονες μονάδες
αποθήκευσης δεδομένων, περιλαμβανομένης της χρήσης της τεχνολογίας “cloud computing”,
καθώς και υπηρεσίες VPN και IVPN. Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, το Cairo Business
Park εκτείνεται σε περίπου 73 στρέμματα, το επενδυτικό του κόστος ανέρχεται σε EGP1,5 δισ.
και θα περιλαμβάνει 42 κτίρια διοικητικών υπηρεσιών / γραφείων, καθώς και ξενοδοχείου και
υπαίθριου πάρκου αναψυχής.
Υπογραφή σύμβασης με το γαλλικών συμφερόντων όμιλο Technip για την κατασκευή
σύγχρονου διυλιστηρίου στο Assiut
Ο οικονομικός Τύπος ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι ο γαλλικών συμφερόντων τεχνικός /
κατασκευαστικός όμιλος TechnipFMC υπέγραψε με την κρατική εταιρεία διυλιστηρίων του
Assiut (ANOPC) σύμβαση τύπου “Engineering-Procurement-Construction” (EPC),
εκτιμώμενης αξίας $2,8 δισ. σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, για την κατασκευή
συγκροτήματος υδροπυρόλησης μαζούτ (“mazut hydrocracking”) στο Assiut της Άνω
Αιγύπτου, εκτιμώμενου συνολικού επενδυτικού κόστους πλησίον των $3 δισ., παραγωγικής
δυναμικότητας 2,8 εκατ. τόνων προϊόντων καθαρού πετρελαίου, καθώς επίσης και αξιόλογων
ποσοτήτων βενζίνης, βουτανίου και νάφθας ετησίως. Κατά τη σχετική τελετή υπογραφής, την
οποία παρακολούθησε διαδικτυακά ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla, η
TechnipFMC υπέγραψε επίσης υπεργολαβικά συμβόλαια με τους αιγυπτιακούς τεχνικούς
ομίλους Enppi και Petrojet. Θυμίζουμε ότι ο όμιλος Technip είχε υπογράψει σχετική
προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή του σύγχρονου συγκροτήματος διυλιστηρίου στο
Assiut με τους ομίλους Enppi και Petrojet, καθώς και με τον κρατικό όμιλο ANOPC, στο
περιθώριο της διεθνούς έκθεσης / συνεδρίου του κλάδου υδρογονανθράκων “EGYPS 2020”
που έλαβε χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο.
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Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εγκαινιάζει οικιστικό project στα περίχωρα του Καΐρου
Στις 12/7 ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi εγκαινίασε σειρά αναπτυξιακών κατασκευαστικών
έργων στη χώρα, μεταξύ των οποίων, δια αυτοπρόσωπης παρουσίας, το οικιστικό project AlAsmarat 3, στην περιοχή Moqattam στα νοτιοανατολικά περίχωρα του Καΐρου, το οποίο
αναμένεται να στεγάσει ανθρώπους οι οποίοι έως τώρα διέμεναν σε επικίνδυνους και φτωχούς
αυθαίρετους οικισμούς (“slums”). Σύμφωνα με τα σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, το
οικιστικό project του Al-Asmarat, με την ολοκλήρωση των τριών φάσεων ανάπτυξής του,
αναμένεται να στεγάσει συνολικά περίπου 100.000 ανθρώπους και εμπίπτει στο πλαίσιο
ευρύτερου κυβερνητικού προγράμματος που έχει σκοπό την εξάλειψη των αυθαίρετων
οικισμών και την ανάπτυξη των περιοχών που στεγάζουν οικισμούς φτωχών. Σύμφωνα με
σχετικές δηλώσεις του Αιγύπτιου Π/Θ κ. Madbouly, το εν λόγω πρόγραμμα, η υλοποίηση του
οποίου ξεκίνησε προ εξαετίας, έχει μέχρι σήμερα στεγάσει πάνω από 240.000 οικογένειες που
προηγουμένως ζούσαν σε “slums”.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ΕΝΙ κάνει νέα ανακάλυψη κοιτάσματος αερίου στο Δέλτα Νείλου
Σύμφωνα με σχετικό εταιρικό ανακοινωθέν αρχών Ιουλίου, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος
ΕΝΙ, ο οποίος δραστηριοποιείται εντατικά στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε την ανακάλυψη νέου
κοιτάσματος φυσικού αερίου, κατόπιν της διάνοιξης του πρώτου διερευνητικού φρέατος –σε
βάθος 22 μέτρων- στο οικόπεδο παραχώρησης North El Hammad (τοποθεσία Bashrush) στο
Δέλτα του Νείλου. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΝΙ ανακάλυψε το εν λόγω κοίτασμα σε υποθαλάσσια
στήλη περιέχουσα φυσικό αέριο, πάχους 152 μέτρων, στον υπεράκτιο γεωλογικό σχηματισμό
Abu Madi στη Μεσόγειο, την οποία θα ελέγξει προτού ξεκινήσει την παραγωγή αερίου, σε
συνεργασία με τους εταίρους της στο εν λόγω κοίτασμα, British Petroleum (BP) και Total.
Σημειώνεται ότι η τοποθεσία Bashrush βρίσκεται βορειοδυτικά των –εν παραγωγήκοιτασμάτων φυσικού αερίου Baltim South West και Nooros. Η ΕΝΙ αναφέρει στο σχετικό
ανακοινωθέν ότι σκοπεύει να ενεργοποιήσει άμεσα την παραγωγική διαδικασία από το εν λόγω
νέο κοίτασμα, αξιοποιώντας συνέργιες και ήδη υπάρχουσες υποδομές αερίου στην περιοχή. Ο
κλαδικός Τύπος ανέφερε ότι ο ιταλικός όμιλος ΕΝΙ κατέχει από κοινού με την αιγυπτιακή
κρατική εταιρεία φυσικού αερίου (EGAS) μερίδιο 37,5% της περιοχής παραχώρησης North El
Hammad, ενώ οι όμιλοι BP και Total κατέχουν μερίδια 37,5% και 25% αντίστοιχα.
Επιχορηγήσεις ύψους €24,8 εκατ. από την Ε.Ε. στην Αίγυπτο για ανάπτυξη ΑΠΕ
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν Τύπου, η Ε.Ε. πρόκειται να ενισχύσει με κονδύλια ύψους
€24,8 εκατ. το ειδικό ταμείο της EBRD “Green Economy Financing Facility” (GEFF), με
σκοπό την επέκταση των χρηματοδοτήσεων αυτού προς αιγυπτιακές επιχειρήσεις, προκειμένου
αυτές να επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των
τραπεζικών πιστώσεων προς αιγυπτιακές επιχειρήσεις για την υλοποίηση «πράσινων» και
φιλικών προς το περιβάλλον – εξοικονομούντων ενέργεια επενδυτικών έργων αποτελεί
στρατηγικό στόχο προτεραιότητας για την EBRD. Επιπλέον, πέραν των ως άνω
επιχορηγήσεών της προς την Αίγυπτο, η Ε.Ε. θα παράσχει ανάλογες χρηματοδοτήσεις
συνολικού ύψους €36,5 εκατ. με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων ενισχύσεων της
EBRD προς άλλες αναδυόμενες οικονομίες της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να
υποστηριχθεί η υλοποίηση «πράσινων» επενδυτικών σχεδίων, καθώς και δράσεων κατά της
κλιματικής αλλαγής. Πιο αναλυτικά, μέσω των ως άνω προγραμμάτων του GEFF, στο Μαρόκο
θα χορηγηθούν κονδύλια ύψους €21,1 εκατ., ενώ στις χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης της
Ε.Ε. (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία) αναμένεται να
χορηγηθούν κονδύλια ύψους €15,4 εκατ.
Μεγάλη πτώση των εισαγωγών & εξαγωγών αργού πετρελαίου τον Απρίλιο
Συμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία
(CAPMAS) οι εισαγωγές αργού πετρελαίου τον Απρίλιο 2020 εμφανίστηκαν μειωμένες κατά
47,5% έναντι του Απριλίου 2019, ανερχόμενες σε $119,1 εκατ., έναντι $227 εκατ., αντίστοιχα.
Από την άλλη πλευρά, οι αιγυπτιακές εξαγωγές αργού πετρελαίου παρουσίασαν μείωση της
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τάξεως του 78,4% τον Απρίλιο 2020 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019, ανερχόμενες σε
μόλις $40,7 εκατ., έναντι $188,7 εκατ., αντίστοιχα. Τα στοιχεία της CAPMAS ανέφεραν
επίσης ότι συνολικά οι αιγυπτιακές εισαγωγές καυσίμων ανήλθαν τον Απρίλιο 2020 σε
$209,23 εκατ., έναντι $880,53 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (μείωση 76,2%), ενώ οι
αιγυπτιακές εξαγωγές καυσίμων ανήλθαν σε $189,72 εκατ. έναντι $630,07 εκατ. τον Απρίλιο
2019 (μείωση 69,9%). Η ως άνω περιγραφείσα μειωτική τάση αποδίδεται στην αναταραχή που
προκάλεσε στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και το εμπόριο η πανδημία κορωνοϊού,
καθώς και στην υποτονικότητα της βιομηχανικής δραστηριότητας που επέφερε η πανδημία σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Η κυβέρνηση διατηρεί σταθερές τις τιμές διάθεσης των καυσίμων έως το Σεπτέμβριο
Στις 8 Ιουλίου, η αρμόδια τεχνική επιτροπή που ασχολείται με τις τιμές των καυσίμων στο
πλαίσιο του μηχανισμού αυτόματης τιμολόγησης και αναπροσαρμογής των τιμών των καυσίμων
στην εσωτερική αγορά αποφάσισε να διατηρήσει σταθερές τις εγχώριες τιμές διάθεσης των
καυσίμων όλων των κατηγοριών, έως το τέλος του προσεχούς Σεπτεμβρίου. Έτσι, η τιμή της
βενζίνης 95 οκτανίων παραμένει στις EGP8,50 ανά λίτρο, η τιμή της βενζίνης 92 οκτανίων στις
EGP7,50 ανά λίτρο και η τιμή της βενζίνης 80 οκτανίων στις EGP6,25 ανά λίτρο, ενώ η τιμή του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης παρέμεινε στις EGP6,75 ανά λίτρο. Σημειώνεται ότι κατά την
προηγούμενη συνεδρίασή της στις αρχές Απριλίου, η εν λόγω επιτροπή είχε μειώσει κατά 25
πιάστρες τις εγχώριες τιμές διάθεσης των ως άνω κατηγοριών καυσίμων. Σύμφωνα με τον
οικονομικό Τύπο, η απόφαση της επιτροπής για διατήρηση των εγχώριων τιμών διάθεσης των
καυσίμων ελήφθη με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές
πετρελαίου και τις χαμηλές ακόμη διεθνείς τιμές των καυσίμων, καθώς και τον αντίκτυπο της
διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού επί των αγορών καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων τόσο σε
τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και την πορεία των συναλλαγματικών
ισοτιμιών της αιγυπτιακής λίρας προς τα ισχυρά διεθνή νομίσματα –και δη προς το δολλάριοκατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου τρέχοντος έτους.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Ακριβαίνουν οι αγορές συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτο
Στις αρχές Ιουλίου, η αιγυπτιακή εθνική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (NTRA) εξέδωσε
απόφαση δια της οποίας θέσπισε νέο τέλος με συντελεστή 5% στις εισαγωγές όλων των τύπων
συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Το εν λόγω τέλος θα επιβαρύνει όλα τα εισαγόμενα κινητά που
θα πωλούνται στην Αίγυπτο, με εξαίρεση εκείνα τα οποία συναρμολογούνται από την εγχώρια
εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Silicon Industries Corporation (SICO), η οποία είναι η
πρώτη αιγυπτιακή επιχείρηση που εδώ και διετία κατασκευάζει «έξυπνες» κινητές τηλεφωνικές
συσκευές (“smartphones”), χρησιμοποιώντας εισαγόμενα συστατικά μέρη και εξαρτήματα.
Σύμφωνα με σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, οι Αιγύπτιοι εισαγωγείς και λιανέμποροι
αναμένεται να μετακυλήσουν την εν λόγω πρόσθετη επιβάρυνση απ’ ευθείας στους τελικούς
καταναλωτές, δεδομένου ότι τα περιθώρια κέρδους όλων των «παικτών» της εγχώριας αγοράς
συσκευών κινητής τηλεφωνίας είναι ήδη εξαιρετικά στενά. Όπως ανέφερε εξάλλου ο
οικονομικός Τύπος, το ως άνω τέλος στις εισαγωγές ήρθε σε συνέχεια και επιπροσθέτως άλλου
ειδικού τέλους –επίσης της τάξεως του 5%- που είχε επιβληθεί τον περασμένο Μάιο από το
Υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη χρηματοδότηση της βιομηχανικής ανάπτυξης. Ο
οικονομικός Τύπος σημείωσε ότι το νέο τέλος στις εισαγωγές κινητών τηλεφώνων θα
υπολογίζεται επί της τελωνειακής αξίας αυτών, ενώ το ειδικό τέλος ανάπτυξης της βιομηχανίας
θα επιβάλλεται επί της τελικής τιμής εκάστης συσκευής, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και
άλλων τελών. Σύμφωνα με ορισμένες έγκυρες κλαδικές εκτιμήσεις, οι εγχώριες τιμές των
κινητών τηλεφώνων αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 10% τόσο λόγω της επιβολής των
ανωτέρω τελών, όσο και εξαιτίας της κατά τους τελευταίους μήνες –έως το τέλος Ιουνίουπορείας ανατίμησης του δολλαρίου έναντι της αιγυπτιακής λίρας.
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Περαιτέρω μείωση των εγχώριων πωλήσεων οχημάτων το Μάιο 2020
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αιγυπτιακού συνδέσμου αυτοκινητοβιομηχανίας
(Automotive Information Council-AMIC), οι εγχώριες πωλήσεις αυτοκινήτων εμφανίστηκαν
στη διάρκεια του Μαΐου τρέχοντος έτους, όπως αναμενόταν, σημαντικά περαιτέρω μειωμένες
κατά 17% σε ετήσια βάση, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, έπειτα από την αντίστοιχη πτώση
τους κατά 22,4% τον Απρίλιο. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων ανήλθαν το Μάιο στο επίπεδο των
8.091 μονάδων, μειωμένες κατά 9,1% σε μηνιαία βάση, σαφώς επηρεασμένες μεταξύ άλλων
από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση από τα μέσα
Μαρτίου τρέχοντος έτους. Οι πωλήσεις φορτηγών μειώθηκαν επίσης κατά 17% σε ετήσια
βάση, ανερχόμενες σε 2.176 μονάδες, ενώ σε πλήρη αντίθεση, οι εγχώριες πωλήσεις
λεωφορείων κατέγραψαν το Μάιο μεγάλη αύξηση της τάξεως του 57% σε ετήσια βάση,
φθάνοντας τις 1.862 μονάδες. Από πλευράς κατασκευαστών, η Chevrolet παρέμεινε το brand
με τις υψηλότερες πωλήσεις στην αιγυπτιακή αγορά οχημάτων όλων των κατηγοριών
(περιλαμβανομένων οχημάτων εμπορικών χρήσεων και ημιφορτηγών), ενώ οι Renault, Toyota
και Hyundai κατετάγησαν κορυφαία brands στην κατηγορία των επιβατικών αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με κλαδικές εκτιμήσεις, οι εγχώριες πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων προβλέπεται
να μειωθούν κατά περισσότερο από 8% στο σύνολο του 2020, αντί της αρχικής προηγούμενης
πρόβλεψης περί μεγέθυνσής τους κατά 9,2% πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.
Διατήρηση δασμών anti-dumping κατά εισαγωγών κινεζικών κουβερτών
Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι θα
διατηρηθούν σε ισχύ οι δασμοί anti-dumping ύψους 55% έως 74% που επιβαρύνουν τις
εισαγωγές κινεζικών κουβερτών από συνθετικές ίνες, έως τον Αύγουστο 2025, κατόπιν
σχετικού αιτήματος μελών της Ομοσπονδίας Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (FEI). Σύμφωνα
εξάλλου με το ανακοινωθέν, το αιγυπτιακό Υπουργείο αναμένεται να ξεκινήσει ανάλογη
έρευνα για επιβολή προστατευτικών δασμών κατά των εισαγωγών συνθετικών χαλιών
τουρκικής προέλευσης.
Στα $2,36 δισ. το αιγυπτιακό εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο 2020
Με βάση πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας (CAPMAS), το εμπορικό
έλλειμμα της Αιγύπτου τον Απρίλιο 2020 συρρικνώθηκε κατά 45% σε ετήσια βάση,
ανερχόμενο σε $2,36 δισ. έναντι $4,28 δισ. τον Απρίλιο 2019. Κατά την CAPMAS, τον
Απρίλιο 2020 οι αιγυπτιακές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 32,3% στο επίπεδο των $1,84 δισ.
έναντι $2,72 δισ. τον Απρίλιο 2019, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 40,1%, στο επίπεδο των
$4,19 δισ., έναντι $7 δισ. τον Απρίλιο 2019. Συνολικά κατά το πρώτο τετράμηνο 2020, η
CAPMAS εκτιμά την αξία των αιγυπτιακών εξαγωγών σε $9,7 δισ. (μείωση 7,7% σε ετήσια
βάση), ενώ εκείνη των εισαγωγών σε $21,11 δισ. (μείωση 22,5% σε ετήσια βάση).
Δόγμα ενίσχυσης της βιομηχανίας & υποκατάστασης εισαγωγών ακολουθεί η κυβέρνηση
Στις αρχές Ιουλίου, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με την Egyptian Businessmen’s Association
(EBA), η Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας κα Gamea αναφέρθηκε, σύμφωνα με τον
αιγυπτιακό οικονομικό Τύπο, σε προσπάθειες της κυβέρνησης να εγκαθιδρύσει έναν
εξειδικευμένο και σαφή μηχανισμό ο οποίος θα έχει σκοπό την υλοποίηση της κυβερνητικής
απόφασης που προβλέπει τη συστηματική υποκατάσταση όλων των εισαγόμενων προϊόντων
από εγχώρια παραγόμενα, με στόχο την ενίσχυση της ντόπιας βιομηχανίας και την απομείωση
του χρόνιου εμπορικού ελλείμματος. Κατά την Υπουργό, ειδικά η περίοδος που διανύουμε
(σημ.: της πανδημίας), είναι κατάλληλη για να ενισχυθεί η ντόπια βιομηχανία, καταργώντας
εμπόδια που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, καθώς και
εξασφαλίζοντας φθηνές πρώτες ύλες και μειωμένα κόστη παραγωγής, ώστε τα αιγυπτιακά
προϊόντα να μπορούν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Η κα Gamea αναφέρθηκε
στις προσπάθειες του αιγυπτιακού κράτους να επεκτείνει και εξοπλίσει με υποδομές τις κατά
τόπους βιομηχανικές ζώνες, προσελκύοντας σε αυτές εγχώριους και ξένους επενδυτές, όπως
επίσης και να δημιουργήσει πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να τονώσει τις
αιγυπτιακές βιομηχανικές εξαγωγές, κυρίως προς αφρικανικές χώρες.
15

Τα χαλυβουργικά προϊόντα εξαιρούνται από τέλη «βιομηχανικής ανάπτυξης»
Στις αρχές Ιουλίου, το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ομοσπονδίας
Αιγυπτιακών Βιομηχανιών (FEI), αποφάσισε την εξαίρεση των εισαγόμενων τελειοποιημένων
χαλυβουργικών προϊόντων, από ειδικό τέλος της τάξεως του 10%, το οποίο είχε εγκρίνει στα
μέσα Μαΐου το αιγυπτιακό κοινοβούλιο, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης της εγχώριας
βιομηχανίας. Όπως ανέφεραν σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, η επιχειρηματολογία της FEI
επικεντρωνόταν στο ότι το εν λόγω τέλος θα ασκούσε πιέσεις στα κόστη της εγχώριας
βιομηχανίας, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητά της, αντίθετα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος χρυσού στην Ανατολική Έρημο
Στις αρχές Ιουλίου, ο Υπουργός Πετρελαίου κ. El-Molla ανακοίνωσε την ανακάλυψη εμπορικά
εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος χρυσού στην Ανατολική Έρημο (περιοχή Iqat), με εκτιμώμενο
επίπεδο δυναμικότητας που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ουγγιές και ρυθμό αξιοποίησης του
κοιτάσματος της τάξεως του 95%. Σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν του Υπουργείου
Πετρελαίου, η εν λόγω ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή παραχώρησης της κρατικής
εταιρείας Shalateen Mining Company, ενώ οι συνολικές επενδύσεις που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν εντός της προσεχούς δεκαετίας προς ανάπτυξη του κοιτάσματος εκτιμάται
πως θα υπερβούν το $1 δισ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πετρελαίου, η ανακάλυψη του εν λόγω
κοιτάσματος χρυσού υπήρξε αποτέλεσμα της συνεργασίας της αιγυπτιακής Γενικής Αρχής
Ορυκτών Πόρων (General Authority for Mineral Resources – EMRA), που υπάγεται στο
Υπουργείο Πετρελαίου και των κρατικών ομίλων National Service Product Organization
(NSPO, συμφερόντων του αιγυπτιακού Στρατού), National Investment Bank και Egyptian
Mineral Resources Company. Το σχετικό ανακοινωθέν ανέφερε επίσης ότι πρόκειται να
συσταθεί κοινοπραξία μεταξύ του ομίλου Shalateen και της Αρχής Ορυκτών Πόρων, με
αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση του κοιτάσματος. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο,
η εν λόγω κοινοπραξία θα αποτελέσει την τρίτη εταιρική οντότητα που ασχολείται με την
έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού στην Αίγυπτο, μετά τις δύο υφιστάμενες
κοινοπραξίες του αιγυπτιακού κράτους με τον βρετανικών συμφερόντων όμιλο Centamin και
τον κυπριακών συμφερόντων όμιλο Matz Holding.
Εγκαινίαση οικολογικού βιομηχανικού πάρκου στην περιοχή Ελ Αλαμέιν
Στις αρχές Ιουλίου, ο εγχώριος όμιλος που ασχολείται με τη δημιουργία και διαχείριση
βιομηχανικών πάρκων, Industrial Development Group (IDG) εγκαινίασε το πρώτο στα
αιγυπτιακά χρονικά οικολογικό / περιβαλλοντικά φιλικό βιομηχανικό πάρκο στη νέα πόλη του
Ελ Αλαμέιν, με την επωνυμία “e2 Alamein”, σε συνέχεια του σύγχρονου και εξοπλισμένου με
«έξυπνες» τεχνολογίες βιομηχανικού πάρκου που κατασκεύασε η IDG το 2008 και βρίσκεται
στην περιοχή 6th of October στα δυτικά του Καΐρου (με την επωνυμία “e2 October”). Το νέο
βιομηχανικό πάρκο “e2 Alamein” καταλαμβάνει έκταση 2,7 τετρ. χλμ. και αναμένεται να
παρέχει στις επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες σε αυτό πλήρες και καθετοποιημένο φάσμα
υποδομών και υπηρεσιών για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων
διοικητικού κέντρου έκδοσης βιομηχανικών και άλλων αδειών, επί εικοσιτετράωρης βάσης
λειτουργουσών υπηρεσιών συντήρησης, δικτύου εσωτερικών μεταφορών, χώρων διασκέψεων,
καταστημάτων τροφίμων και εστίασης, καθώς και υποκαταστημάτων τραπεζών. Οι
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στο βιομηχανικό πάρκο “e2 Alamein” έχουν
μέγεθος 3.000 τετρ. μέτρων, ενώ οι αποθήκες και τα προκατασκευασμένα εργαστήρια έχουν
ελάχιστο μέγεθος στα 400 τετρ. μέτρα. Όπως σημείωσε ο οικονομικός Τύπος, ο όμιλος IDG
ασχολείται επίσης εδώ και έτος με την ανάπτυξη της βιομηχανικής ζώνης του Ανατολικού Πορτ
Σαΐντ.
Έγκριση νέων μεγάλων βιομηχανικών έργων στην Οικονομική Ζώνη Σουέζ
Όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, στις 10/7 το διοικητικό συμβούλιο της Οικονομικής Ζώνης
της Διώρυγας Σουέζ ενέκρινε σειρά μεγάλων βιομηχανικών αναπτυξιακών έργων τα οποία
πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την προσεχή περίοδο. Παράλληλα, το συμβούλιο συζήτησε επί
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προτάσεων για τροποποιήσεις των εκτελεστικών κανονισμών που διέπουν το θεσμικό καθεστώς
και τη λειτουργία των ειδικών οικονομικών ζωνών στη χώρα, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση
της ελκυστικότητας αυτών δια της αύξησης των κινήτρων που παρέχονται στους επενδυτές.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Οικονομικής Ζώνης Σουέζ, κ. Zaki, η διοίκηση της Ζώνης έχει
δώσει «πράσινο» φως για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών projects στις περιοχές Ain
Sokhna και Ανατολικού Πορτ Σαΐντ. Όσον αφορά την περιοχή Ain Sokhna, στην Ερυθρά
Θάλασσα, προβλέπεται η δημιουργία συγκροτήματος πετροχημικών και η διάθεση έκτασης 1,5
εκατ. τετρ. μέτρων για την υλοποίηση του εν λόγω project σε δύο φάσεις. Το εκτιμώμενο
επενδυτικό κόστος του ως άνω πετροχημικού project ανέρχεται, κατά τον κ. Zaki, σε $2,6 εκατ.,
ενώ το σύνολο παραγωγής από αυτό θα κατευθύνεται σε εξαγωγές. Επιπλέον, όσον αφορά το
λιμένα στο Ανατολικό Πορτ Σαΐντ, η Οικονομική Ζώνη ενέκρινε την εκεί κατασκευή δύο
σταθμών αποθήκευσης σιτηρών, μήκους 1 χλμ., σε συνδυασμό με την κατασκευή «εμπορικής»
ζώνης έκτασης 500.000 τετρ. μέτρων και ζώνης logistics έκτασης 400.000 τετρ. μέτρων.
Έργο κατασκευής μεγάλου εργοστασίου νηματοποίησης βάμβακος στην Αίγυπτο
Σύμφωνα με ανακοινωθέν του υπουργικού συμβουλίου στα μέσα Ιουλίου, ο κρατικός
κλωστοϋφαντουργικός όμιλος Cotton & Textile Industries Holding Company υπέγραψε
συμφωνία αξίας EGP780 εκατ. με τον –επίσης κρατικό- όμιλο Misr Spinning & Weaving
Company, στο πλαίσιο ανάθεσης σε αυτόν –κατόπιν διαγωνισμού- υλοποίησης έργου
κατασκευής μεγάλου εργοστασίου νηματοποίησης βάμβακος στην περιοχή Mahalla Al-Kubra,
στο Δέλτα του Νείλου. Σύμφωνα με σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, το νέο εργοστάσιο, το
οποίο θα καταλαμβάνει έκταση 62.500 τετρ. μέτρων, θα διαθέτει ημερήσια δυναμικότητα
επεξεργασίας 30 τόνων βάμβακος όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του και καταστεί
λειτουργικό, εντός προβλεπόμενης περιόδου 14 μηνών. Κατά τον οικονομικό Τύπο, η
κατασκευή της νέας νηματουργίας στη Mahalla Al-Kubra εντάσσεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας του Υπουργείου Δημοσίων Επιχειρήσεων να μειώσει δραστικά τον αριθμό των
κρατικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας,
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την εγχώρια βαμβακουργία. Ο οικονομικός Τύπος κατέγραψε
επίσης, στα μέσα Ιουλίου, ότι η μεγάλη αιγυπτιακή κρατική τράπεζα, National Bank of Egypt
(NBE), εξασφάλισε για την υλοποίηση του έργου δανειακή χρηματοδότηση της τάξεως των
EGP540 εκατ. για τον -επίσης κρατικό- όμιλο Holding Company for Spinning and Weaving από
μία ιταλική και μία ελβετική τράπεζα, με τις εγγυήσεις των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων
των δύο εν λόγω χωρών, καθώς και του αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονομικών, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η δανειακή χρηματοδότηση θα διατεθεί κυρίως για την
εισαγωγή νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την εν λόγω μονάδα νηματοποίησης.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Επανέναρξη διεθνών πτήσεων από την 1η Ιουλίου
Από την πρώτη Ιουλίου, σύμφωνα με τον προηγηθέντα κυβερνητικό σχεδιασμό, επανεκκίνησε η
πραγματοποίηση διεθνών πτήσεων μεταξύ αεροδρομίων της Αιγύπτου και επιλεγμένων
προορισμών, οι οποίοι σταδιακά αυξάνονται. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είχε αναστείλει όλες
τις διεθνείς επιβατικές πτήσεις από και προς την Αίγυπτο από τα μέσα Μαρτίου και έκτοτε είχαν
πραγματοποιηθεί μόνον έκτακτες πτήσεις επαναπατρισμού. Ο εθνικός αερομεταφορέας,
EgyptAir, ξεκίνησε τις πτήσεις του αρχικά προς 25 διεθνείς προορισμούς –μεταξύ των οποίων η
Αθήνα- με προοπτική να τους αυξήσει σε 31 έως τα μέσα Ιουλίου. Ο εγχώριος Τύπος ανέφερε
εξάλλου ότι πληθώρα πτήσεων από το εξωτερικό, τόσο τακτικών από τη Βρετανία, την Ιταλία,
το Βέλγιο και το Λίβανο, όσο και πτήσεων charter από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, την
Ελβετία και το Λουξεμβούργο ξεκίνησαν να φέρνουν τουρίστες σε επιλεγμένα αιγυπτιακά
θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας (Hurghada) και του Νοτίου Σινά (Sharm El Sheikh).
Στα $5,72 δισ. τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ το οικονομικό έτος 2019/20
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Αρχή της Διώρυγας Σουέζ, τα έσοδα της
Διώρυγας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019/20 ανήλθαν σε $5,72 δισ., οριακά
μειωμένα έναντι του έτους 2018/19, παρά το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους μήνες του έτους
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2019/20 παρουσιάστηκε μειωμένη κίνηση εξαιτίας της πανδημίας. Τα στοιχεία της Αρχής
ανέφεραν εξάλλου πτώση των εσόδων της Διώρυγας κατά 9,6% σε σύγκριση με το Μάιο 2019,
λόγω της επιβράδυνσης του παγκόσμιου εμπορίου. Επισημαίνεται ότι στις αρχές Ιουλίου, η
Αρχή της Διώρυγας Σουέζ ανακοίνωσε την παροχή δυνατότητας επιστροφής ποσοστού 8% των
τελών διέλευσης πλοίων που ξεκινούν από βορειοδυτική Ευρώπη και κατευθύνονται προς το
λιμένα Σιγκαπούρης και άλλους, ανατολικότερους αυτού λιμένες της ΝΑ Ασίας, μέσω του
ισπανικού λιμένος Santander.
Δηλώσεις Υπ. Μεταφορών για τα έργα του μετρό Καΐρου & του σιδηροδρομικού δικτύου
Στις αρχές Ιουλίου, ο Υπουργός Μεταφορών κ. El Wazir δήλωσε ότι το αιγυπτιακό κράτος
προτίθεται να διοχετεύσει κονδύλια συνολικού ύψους EGP512 δισ. στην εκτέλεση 22 έργων
ανάπτυξης του συστήματος μετρό κατά την προσεχή τετραετία. Κατά τον κ. El Wazir, οκτώ
έργα συνολικού προϋπολογισμού EGP33,1 δισ. έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη
βρίσκεται η υλοποίηση άλλων έξι, συνολικής επενδυτικής αξίας EGP228,5 δισ. Ο Υπουργός
Μεταφορών δήλωσε επίσης ότι έχει ολοκληρωθεί το 36% των εργασιών ανάπτυξης της τρίτης
φάσης της τρίτης γραμμής του μετρό Καΐρου, καθώς επίσης το 32% την έργων κατασκευής του
ελαφρού προαστιακού σιδηροδρόμου που θα συνδέει την περιοχή 10th of Ramadan με τη νέα
διοικητική πρωτεύουσα, συνολικού κόστους EGP32,6 δισ. Ο κ. El Wazir αναφέρθηκε επίσης
στην πρόοδο υλοποίησης του project αναδιάρθρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, όπου έχει
ήδη ολοκληρωθεί η αναβάθμιση 700 από σύνολο 1.102 σιδηροδρομικών διαβάσεων, συνολικού
κόστους EGP2,5 δισ, όπως και 39 από σύνολο 1.120 κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας, αλλά και η
ανακατασκευή / αποκατάσταση 173 σιδηροδρομικών σταθμών, έναντι 180 συνολικά
στοχευόμενων, έναντι συνολικού κόστους EGP1,7 δισ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σταδιακή αποκατάσταση λειτουργίας του αιγυπτιακού τουριστικού κλάδου
Ως τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Τουρισμού &
Αρχαιοτήτων, είχαν επανεκκινήσει τη λειτουργία τους –σε ποσοστό 50% της δυναμικότητάς
τους- συνολικά 541 ξενοδοχειακές μονάδες ανά την επικράτεια της χώρας, σε 21 αιγυπτιακές
περιφέρειες, μεταξύ των οποίων στις περιοχές Matrouh, Ερυθράς Θάλασσας, Νοτίου Σινά,
Αλεξάνδρειας, μητροπολιτικής περιοχής Καΐρου, Σουέζ, Ασουάν, Ισμαηλίας, Λούξορ, Βορείου
Σινά, Qena, Δαμιέττης, Fayoum, Beheira, Πορτ Σαΐντ, Dakahlia, Minya, Assiut και Sohag. Οι εν
λόγω μονάδες έχουν ελεγχθεί και λάβει τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητικά. Η υποχρέωση
λειτουργίας σε ανώτατο ποσοστό πληρότητας της τάξεως του 50% αναμένεται να συνεχιστεί
έως τον προσεχή Οκτώβριο, οπότε εικάζεται ότι το ποσοστό θα αυξηθεί σε 75%. Το Υπουργείο
Τουρισμού ανακοίνωσε επίσης την υγειονομική πιστοποίηση και αδειοδότηση λειτουργίας
συνολικά 30 σχολών καταδύσεων, 13 τουριστικών γιότ και 4 κέντρων θαλάσσιων
δραστηριοτήτων, κυρίως στις περιφέρειες Ερυθράς Θάλασσας και Νοτίου Σινά.
Αυξάνονται σταδιακά οι εισερχόμενες τουριστικές ροές
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε στα μέσα Ιουλίου το Υπουργείο Τουρισμού &
Αρχαιοτήτων, λίγο πάνω από 10.000 ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν τα θέρετρα Sharm El Sheikh
και Hurghada από τις αρχές Ιουλίου. Οι αφικνούμενοι τουρίστες, οι οποίοι έχουν φθάσει στους
ως άνω αιγυπτιακούς προορισμούς μέσω περίπου 60 πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν ως τα
μέσα Ιουλίου, προέρχονται, σύμφωνα με το Υπουργείο, κυρίως από την Ουκρανία, τη
Λευκορωσία, την Ελβετία, την Ουγγαρία, αλλά και τη Ρωσία, το Βέλγιο και τη Γερμανία.
Πτώση των επενδύσεων στον αιγυπτιακό κλάδο τουρισμού προβλέπει η κυβέρνηση
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Προγραμματισμού & Οικονομικής Ανάπτυξης
κας El-Saeed, το ύψος των επενδύσεων στον αιγυπτιακό τουριστικό κλάδο αναμένεται να
μειωθεί σε EGP5,2 δισ. κατά το οικονομικό έτος 2020/21, έναντι EGP7,3 δισ. το έτος 2019/20
(μείωση της τάξεως του 28,8%). Κατά την κα El-Saeed, η αναμενόμενη πτώση των τουριστικών
επενδύσεων αντανακλά τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο, οι οποίες αποτελούν
ποσοστό 84% του συνόλου των επενδύσεων στον τουρισμό. Σύμφωνα εξάλλου με κυβερνητικές
18

εκτιμήσεις παρελθόντος Απριλίου, το ύψος των εσόδων του τουριστικού τομέα κατά τη διάρκεια
του παρελθόντος οικονομικού έτους (2019/20) αναμένεται να ανέλθει σε περίπου $11 δισ.,
έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για τουριστικά έσοδα $16 δισ., προτού ξεσπάσει η διεθνής
πανδημία κορωνοϊού.
Αναφορές στην κοινή δήλωση Υπ. Τουρισμού Ελλάδας-Αιγύπτου
Ο εγχώριος Τύπος αναφέρθηκε στις 6/7 στην κοινή δήλωση των αρμόδιων για τον τουρισμό
Υπουργών Ελλάδας και Αιγύπτου, κ.κ. Θεοχάρη και El Anani, αντίστοιχα, αναφορικά με την
άρση των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών. Η κοινή δήλωση
αναφέρεται επίσης στην «ανταλλαγή μέριμνας για τους τουρίστες που ταξιδεύουν στις δύο
χώρες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και υπό
το φως των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών». Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης
ανέφεραν σχετικά ότι, με βάση τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο Υπουργών, οι τουριστικές και
εν γένει ταξιδιωτικές ροές μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως
το συντομότερο δυνατόν, ενώ θα καταργηθεί η περίοδος καραντίνας για τους εκατέρωθεν
τουρίστες και γενικότερα ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις δύο χώρες, πλην βεβαίως των
περιπτώσεων ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Επιπλέον, οι αιγυπτιακός Τύπος
ανέφερε ότι με βάση την κοινή δήλωση, τα ενδεχόμενα κρούσματα σε τουρίστες που
επισκέπτονται τη μία ή την άλλη χώρα θα αντιμετωπίζονται από τη φιλοξενούσα χώρα με βάση
τις διεθνείς προδιαγραφές υγειονομικής ασφάλειας. Ο αιγυπτιακός Τύπος έκανε λόγο επίσης για
την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των δύο Υπουργών Τουρισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν οι
επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού και συμφωνήθηκε η συνεργασία με σκοπό την
ενθάρρυνση και την αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά σε αυτή την
ευαίσθητη περίοδο όπου η κρίση του κορωνοϊού απειλεί την τουριστική βιομηχανία σε όλο τον
κόσμο.
UNCTAD: Ως και άνω του 3% του ΑΕΠ ενδέχεται να απολέσει η Αίγυπτος λόγω πτώσης
του τουρισμού
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UNCTAD, σε περίπτωση που η σημερινή κατάσταση στο
διεθνή τουριστικό κλάδο συνεχιστεί για τους προσεχείς τέσσερις μήνες, η Αίγυπτος θα
μπορούσε να απολέσει ποσοστό πάνω από 3% του ΑΕΠ της –ήτοι περίπου $7,7 δισ.- εξαιτίας
των ελαττωμένων εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό. Στην έκθεσή της η UNCTAD
παραθέτει και δύο πιο απαισιόδοξα σενάρια, με βάση τα οποία η Αίγυπτος θα μπορούσε να
απολέσει περίπου 6% του ΑΕΠ της ($15,3 δισ.) αν η κρίση στον τουριστικό κλάδο διαρκέσει ως
8 μήνες, ή ακόμη και 9% του ΑΕΠ ($22,9 δισ.) αν η τουριστική κίνηση παραμείνει υποτονική
για ένα ολόκληρο έτος.
ΣΟΥΔΑΝ
Συμφωνία ηλεκτρικής τροφοδότησης του Σουδάν από την Αιθιοπία
Ο οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές Ιουλίου σε ανακοίνωση του σουδανικού
Υπουργείου Ενέργειας & Εξορύξεων περί υπογραφής συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων
Σουδάν και Αιθιοπίας με αντικείμενο την τροφοδότηση του πρώτου με αιθιοπικό ηλεκτρικό
ρεύμα, συνολικής ισχύος 3.000 MW. Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
υπογράφηκε πρόσθετη συμφωνία σε περιφερειακό επίπεδο πέντε γειτονικών χωρών, με βάση
την οποία το Σουδάν θα προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα ισχύος 1.000 MW σε χαμηλότερο
κόστος. Σύμφωνα εξάλλου με δηλώσεις υψηλού αξιωματούχου του εν λόγω σουδανικού
Υπουργείου στις αρχές Ιουλίου, «η υψηλή στάθμη των υδάτων στο Νείλο μετά την
ολοκλήρωση του αιθιοπικού υδροηλεκτρικού φράγματος αναμένεται να ωφελήσει τον κλάδο
ηλεκτροπαραγωγής και στο Σουδάν, καθώς εκτιμάται ότι αυτό θα αυξήσει την
ηλεκτροπαραγωγική του δυναμικότητα».
Εκκίνηση πειραματικού προγράμματος απ’ ευθείας καταβολών μετρητών σε φτωχούς
Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιουλίου, η σουδανική κυβέρνηση ξεκίνησε πολύ
πρόσφατα, σε πιλοτική βάση, να εφαρμόζει πειραματικά πρόγραμμα απ’ ευθείας καταβολών
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μετρητών σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού, σε μία προσπάθεια –
υποστηριζόμενη από το διεθνή παράγοντα- ανακούφισης εκείνων που έχουν πληγεί από την
οικονομική κρίση λόγω πανδημίας, αλλά και εξορθολογισμού του συστήματος κρατικών
επιδοτήσεων, καθώς και υπέρβασης του προβλήματος της μη αποτελεσματικής παράδοσης της
όποιας επισιτιστικής ή άλλης βοήθειας σε είδος σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.
Σημειώνεται ότι η διανομή μετρητών από τη σουδανική κυβέρνηση υποστηρίζεται από μέρος
των κονδυλίων ύψους $1,8 δισ. που ανέλαβαν ως δεσμεύσεις διεθνείς δωρητές,
συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης με τίτλο “Sudan
Partnership Conference” που έλαβε χώρα διαδικτυακά με επίκεντρο το Βερολίνο στις 25/6, με
σκοπό την υποστήριξη των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στο Σουδάν.
Πάντως, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, το ως άνω πειραματικό πρόγραμμα καταβολής
μετρητών, ιδιαίτερα κατόπιν της πρόσφατης παραίτησης του εμπνευστή του, πρώην πλέον
Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Badawi, έχει τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση από έγκυρους
οικονομολόγους του Σουδάν, οι οποίοι διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων σχετικά με την έλλειψη
διαφάνειας όσον αφορά τόσο τους μηχανισμούς υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και τα
αποτελέσματα της πρώτης, πιλοτικής εφαρμογής του σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας.
Σε ακόμη υψηλότερα ιστορικά επίπεδα ο δείκτης πληθωρισμού στο Σουδάν
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας του Σουδάν, ο ρυθμός πληθωρισμού
τον Ιούνιο τρέχοντος έτους κατέγραψε και πάλι μεγάλη αύξηση, φθάνοντας στο νέο ιστορικά
υψηλό επίπεδο του 136,36%, έναντι 114,23% το Μάιο, 99% τον Απρίλιο, 81,64% το Μάρτιο,
71,36% το Φεβρουάριο και 64,28% τον Ιανουάριο, αντίστοιχα. Η νέα εκρηκτική άνοδος του
τιμάριθμου τον Ιούνιο αποδίδεται στην άνοδο των εγχώριων τιμών των τροφίμων (σιτηρών,
αλευριού, ψωμιού, κρέατος, βρωσίμων ελαίων, φρέσκου γάλακτος), αλλά και των τιμών των
καυσίμων, των μεταφορών και των κατασκευών, ως αποτέλεσμα των ελλείψεων που εμφανίζει η
χώρα σε βασικά αγαθά και του συνακόλουθου φαινομένου της ανεπίσημης, «μαύρης» αγοράς σε
πολλές κατηγορίες αγαθών.
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