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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-9/6/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $44,27 δηζ. ην Μάην 2019 

Σύκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), ζην ηέινο 

Μαΐνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγύπηνπ θαηέγξαςαλ εθ λένπ ειαθξόηαηε 

άλνδν ηεο ηάμεσο ησλ $56 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $44,27 δηζ., έλαληη $44,22 δηζ. ζην ηέινο 

Απξηιίνπ, $44,11 δηζ. ζην ηέινο Μαξηίνπ, $44,06 δηζ. ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη $42,62 

δηζ. ζην ηέινο Ιαλνπαξίνπ 2019, αληίζηνηρα. Τα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ 

έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, 

αλώηεξα εθείλσλ ησλ αξρώλ ηνπ 2011- ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρώξα, επίπεδα ζηα νπνία 

εμαθνινπζνύλ λα θηλνύληαη θαη ζηε κέρξη ηώξα δηάξθεηα ηνπ 2019. Σεκεηώλεηαη όηη ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγύπηνπ ην Μάην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,14 δηζ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δπαθέο Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ θαηά ηε δηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Οξγαληζκνύ Ιζιακηθήο 

Γηάζθεςεο 

Ο αηγππηηαθόο Τύπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Ινπλίνπ ζηηο επαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρώξαο 

θ. Al Sisi ζην πεξηζώξην ηεο πξόζθαηεο (31/5-1/6) ηαθηηθήο δηάζθεςεο θνξπθήο ησλ κειώλ 

ηνπ Οξγαληζκνύ Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Τδέληα ηεο Σ. Αξαβίαο. Τα 

ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα εζηίαζαλ ηδηαίηεξα, πέξαλ ησλ πνιηηηθώλ δεηεκάησλ πνπ 

απαζρόιεζαλ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Αηγππηίνπ Πξνέδξνπ, ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ην δηάδνρν 

ηνπ ζανπδαξαβηθνύ ζξόλνπ, πξίγθηπα Bin Salman, αλαθνξηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ησλ δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ δεζκώλ Αηγύπηνπ-Σ. Αξαβίαο. Η πξνζπάζεηα 

από πιεπξάο Πξνέδξνπ Al Sisi πξνθαλώο επηθεληξώζεθε, όπσο αλέθεξε ν Τύπνο, ζηελ 

αλάδεημε επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζηελ Αίγππην, κε ζηόρν ηελ πξνζέιθπζε πξόζζεησλ 

ζανπδαξαβηθώλ θεθαιαίσλ ζηε ρώξα.  

Ο εγρώξηνο Τύπνο εζηίαζε επίζεο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζπλάληεζε ηνπ Αηγππηίνπ 

Πξνέδξνπ –ζην πεξηζώξην ηεο δηάζθεςεο- κε ηνλ Π/Θ ηνπ Ληβάλνπ, θ. Hariri, κε θύξην 

αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο δηκεξνύο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ηεο κεηαθνξάο 

αηγππηηαθήο ηερλνγλσζίαο ζην Λίβαλν, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαηαζθεπήο ππνδνκώλ θαη επελδπηηθώλ έξγσλ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, ζε ζπλέρεηα θαη ησλ 

ζρεηηθώλ ζπλνκηιηώλ πνπ είρε πξν κελόο ν Αηγύπηηνο Π/Θ θ. Madbouly κε ηνλ Π/Θ ηνπ 

Ληβάλνπ, ζην πιαίζην ηεο αλώηεξεο κηθηήο δηκεξνύο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν 

ρσξώλ, πνπ έιαβε ρώξα ζηε ιηβαληθή πξσηεύνπζα. 

 

Δμόθιεζε από ηελ Αίγππην δαλείνπ ύςνπο $406 εθαη. πξνο ηελ Afreximbank 

Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μαΐνπ ην αηγππηηαθό θξάηνο απνπιήξσζε εθθξεκή νθεηιή ηνπ πξνο ηελ African Export-

Import Bank (Afreximbank), ύςνπο $406 εθαη. Καηά ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, ε απνπιεξσκή 

ηεο νθεηιήο πξνο ηελ Afreximbank έιαβε ρώξα, δεδνκέλνπ ηνπ ηξέρνληνο πςεινύ επηπέδνπ 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο ρώξαο, πξνο βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ εμσηεξηθνύ 

ρξένπο ηεο Αηγύπηνπ, ην νπνίν -θαηά ηα πιένλ πξόζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία- είρε θζάζεη 

ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2018 ην επίπεδν ησλ $96,6 δηζ., απμεκέλν θαηά 16,5% ζε ζύγθξηζε 

κε ην Γεθέκβξην 2017. 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Fitch πξνβιέπεη αύμεζε ηνπ όγθνπ ρνξεγήζεσλ από ηνλ 

αηγππηηαθό ηξαπεδηθό ηνκέα 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιόγεζεο Fitch ζε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Ινπλίνπ, 

πξνέβιεςε όηη ν αηγππηηαθόο ηξαπεδηθόο ηνκέαο ζα εμαθνινπζήζεη ην ηξέρνλ έηνο λα 

θαηαγξάθεη ηζρπξή αύμεζε ηνπ όγθνπ δαλεηαθώλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηελ νηθνλνκία, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 22,5%, δεδνκέλεο ηεο βειηίσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ησλ 

ρακειόηεξσλ επηπέδσλ επηηνθίσλ, πνπ ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηε δήηεζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 
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γηα δαλεηζκό. Σύκθσλα κε ηνλ νίθν Fitch, ην κεξίδην ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηελ 

απνξξόθεζε ηξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ αλακέλεηαη λα παξακείλεη πςειό, σζηόζν εθηηκάηαη 

πσο απηό ζα κεησζεί ζηαδηαθά ζε κεζνπξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα κε ηελ πξόνδν ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη από ηελ θπβέξλεζε, θαζώο απηό 

πξνζδνθάηαη όηη ζα επηθέξεη ηαρεία αλάθακςε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο.  

 

ε EGP1,852 ηξηζ. ην ύςνο ησλ θξαηηθώλ νθεηιώλ από δαλεηζκό κέζσ εληόθσλ 

γξακκαηίσλ θαη νκνιόγσλ ζε εγρώξην λόκηζκα 

Σύκθσλα κε πξόζθαηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ην ύςνο ησλ 

εθθξεκώλ νθεηιώλ ηνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο από δαλεηζκό κέζσ εληόθσλ γξακκαηίσλ θαη 

νκνιόγσλ ηνπ δεκνζίνπ ζε εγρώξην λόκηζκα αλεξρόηαλ ζην ηέινο Απξηιίνπ ηξέρνληνο 

έηνπο ζε EGP1,852 ηξηζ. ($110,9 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο), κε ην κεγαιύηεξν 

κέξνο απηώλ λα νθείιεηαη πξνο ηα εγρώξηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ ηνπο 

κεγαιύηεξνπο επελδπηέο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεόγξαθα. Πην αλαιπηηθά, ε ζπλνιηθή 

αμία ησλ εθδνζέλησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηώλ αλεξρόηαλ 

ζην ηέινο Απξηιίνπ 2019 ζε EGP1,15 ηξηζ., κε πεξηόδνπο σξίκαλζεο 3 κελώλ (γξακκάηηα 

αμίαο EGP83,93 δηζ.), 6 κελώλ (γξακκάηηα αμίαο EGP205,17 δηζ.), 9 κελώλ (γξακκάηηα 

αμίαο EGP315,17 δηζ. θαη 12 κελώλ (γξακκάηηα αμίαο EGP546,83 δηζ.). Η ζπλνιηθή αμία 

ησλ νκνιόγσλ ζε εγρώξην λόκηζκα πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο επελδπηώλ αλεξρόηαλ ζην 

ηέινο Απξηιίνπ 2019 ζε EGP701,18 δηζ., κε δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο σξίκαλζεο, πνπ 

θζάλνπλ έσο ην έηνο 2028 θαη απνδόζεηο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 11,4% θαη 18,75%. 

Τέινο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

νκνιόγσλ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην θξάηνο θαη βξίζθνληαη εηο ρείξαο 

επελδπηώλ αλέξρεηαη ζε $23,1 δηζ. –όζνλ αθνξά ηα νκόινγα ζε δνιιάξην- θαη ζε €4 δηζ. -

όζνλ αθνξά ηα νκόινγα ζε επξώ- κε πεξηόδνπο σξίκαλζεο κεηαμύ 5 θαη 30 εηώλ. 

Σύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα αξρώλ Ινπλίνπ, ην αηγππηηαθό θξάηνο 

πξνγξακκαηίδεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε εληόθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιόγσλ ύςνπο 

EGP146,5 δηζ. εληόο ηνπ Ινπλίνπ, ζε ζπλέρεηα εθδόζεσλ ρξενγξάθσλ ζπλνιηθήο αμίαο 

EGP184 δηζ. θαη EGP148 δηζ. θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην, αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 

ηεο πξνζπάζεηαο δαλεηζκνύ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ EGP478,5 δηζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (2018/19), πξνο θάιπςε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο. 

 

Καηά 11,33% απμήζεθε ηνλ Απξίιην 2019 ε εγρώξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2) 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε πξόζθαηα ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγύπηνπ (CBE), 

ε εγρώξηα πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ελ θπθινθνξία λόκηζκα, ζπλ 

ηηο απνηακηεπηηθέο θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε εγρώξην θαη μέλν λόκηζκα, απμήζεθε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ 2019 θαηά 11,33% ζε εηήζηα βάζε, αλεξρόκελε ζε EGP3,76 

ηξηζ., έλαληη EGP 3,72 ηξηζ. ην Μάξηην. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν εηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο 

εγρώξηαο πξνζθνξάο ρξήκαηνο βαίλεη κεηνύκελνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, πέθηνληαο 

από ην 13,3% ην Γεθέκβξην 2018, ζην 11,95% ηνλ Ιαλνπάξην, ζην 11,55% ην Φεβξνπάξην 

θαη ζην 11,38% ην Μάξηην 2019, αληίζηνηρα. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Υξεκαηνδόηεζε από ηελ IFC εμαζθάιηζε ν όκηινο Edita 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Ινπλίνπ ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Τύπνο, ε θνξπθαία αηγππηηαθή 

βηνκεραλία παξαγσγήο ζλαθ Edita, πνπ ηδξύζεθε πξηλ από κεξηθά ρξόληα κε ζπλεπελδπηή, 

ηόηε, ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ηξνθίκσλ Chipita, ππέγξαςε πξόζθαηα ζπκθσλία κε ηελ 

International Finance Corporation (IFC) ηνπ νκίινπ ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο, γηα ηε ιήςε 

πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο επηαεηνύο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνύ ύςνπο έσο $30 εθαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν αηγππηηαθόο όκηινο αλακέλεηαη λα ιάβεη άκεζα ηελ πξώηε δόζε ηνπ 

ζρεηηθνύ δαλείνπ, ύςνπο $20 εθαη., ελώ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν, εάλ ζα αληιήζεη θαη ην ππνιεηπόκελν πνζόλ ησλ $10 εθαη. Σύκθσλα 
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κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νκίινπ Edita, θ. Berzi, ε πηζησηηθή δηεπθόιπλζε ζα ρξεκαηνδνηήζεη 

επελδπηηθά ζρέδηα επέθηαζεο ηνπ νκίινπ ηόζν ζηελ Αίγππην, όζν θαη ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή. Όπσο ζεκείσζαλ ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε αλσηέξσ ζπκθσλία κε 

ηελ IFC ήιζε ηαπηόρξνλα κε ηελ –ελ εμειίμεη- πινπνίεζε από ηνλ όκηιν Edita, εθζηξαηείαο 

παξαγσγηθήο θαη εκπνξηθήο δηείζδπζήο ηνπ ζηελ αγνξά ηνπ Μαξόθνπ. Καηά ηνλ θ. Berzi, 

«ε Edita αηζζάλεηαη πεξήθαλε γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ IFC, όρη ηόζν δηόηη ε 

παξερόκελε από απηήλ πηζησηηθή δηεπθόιπλζε ζα γίλεη ππό επλντθνύο όξνπο, αιιά θπξίσο 

γηαηί ε παξνρή ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ IFC πξνο εκάο ζπληζηά ηελ ηζρπξόηεξε απόδεημε 

πεξί ηεο πγηνύο θαη εύξσζηεο θαηάζηαζεο ηνπ νκίινπ καο, θαζώο θαη ηεο έγθξηζεο ησλ 

εηαηξηθώλ καο αμηώλ από ηελ IFC».       

 

Γεκηνπξγία ζηελ Αίγππην ηεο κεγαιύηεξεο ηαηξηθήο πόιεο ζηελ Αθξηθή & ηε Μ. 

Αλαηνιή 

Σύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Αξρήο ηεο Badr City, 

ζηα βνξεηναλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ, πιεζίνλ ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεύνπζαο, ην 

αηγππηηαθό θξάηνο ζρεδηάδεη λα δεκηνπξγήζεη κεγάιν ηαηξηθό ζπγθξόηεκα ζηελ ελ ιόγσ 

πεξηνρή, εθηηκώκελνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο EGP20 δηζ., ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην 

κεγαιύηεξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο. Καηά 

ηνλ επηθεθαιήο ηεο σο άλσ Αξρήο, θ. Mandour, πνζνζηό 90% ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ 

αλαγθώλ ηνπ έξγνπ ζα πξνέιζεη από αηγππηηαθέο πεγέο. Η ηαηξηθή πόιε ηεο Badr City 

αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη 13 εηδηθεπκέλα ηαηξηθά / λνζειεπηηθά ηδξύκαηα δπλακηθόηεηαο 

2.000 θιηλώλ, εθπαηδεπηηθό λνζνθνκεηαθό ίδξπκα, θαζώο θαη ππεξζύγρξνλεο βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν νηθνλνκηθόο Τύπνο, ε ηαηξηθή πόιε 

πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζε επηθάλεηα 109 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα), θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 30 κήλεο έπεηηα από ηελ εθθίλεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ. Σύκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ε θαηαζθεπή ηεο 

ηαηξηθήο πόιεο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο εληόο πεξηόδνπ πεληαεηίαο από ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ελώ, ηδηαίηεξα ζηα πξώηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, πξόθεηηαη λα 

αληιεζεί ζπλδξνκή θαη ηερλνγλσζία από νκίινπο ηνπ εμσηεξηθνύ, κε ζθνπό ηελ αξηηόηεξε 

ιεηηνπξγία απηήο.     

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Σν αηγππηηαθό θξάηνο βαίλεη πξνο νινθιήξσζε νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ όκηιν 

Siemens Gamesa γηα έξγα εγθαηάζηαζεο αηνιηθώλ πάξθσλ 

Σύκθσλα κε πεγέο ηνπ αηγππηηαθνύ Υπνπξγείνπ Ηιεθηξηζκνύ, ην αηγππηηαθό θξάηνο θαη ν 

γεξκαλν-ηζπαληθόο όκηινο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο Siemens Gamesa βαίλνπλ πξνο 

νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεώλ ηνπο γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο ησλ έξγσλ 

εγθαηάζηαζεο 12 αηνιηθώλ πάξθσλ αλά ηε ρώξα, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο 2 

GW θαη εθηηκώκελνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο €2 δηζ. Σεκεηώλεηαη όηη ην πξόγξακκα 

δεκηνπξγίαο αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ Αίγππην από ηε Siemens είρε ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην 

ηεο κεγάιεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο-επελδπηηθήο δηάζθεςεο ηνπ Sharm El Sheikh ζην ηέινο 

ηνπ 2015 θαη εληάζζεηαη ζηε ζύκβαζε ηνπ γεξκαληθνύ νκίινπ κε ην αηγππηηαθό θξάηνο γηα 

επέθηαζε ηνπ ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο θαηά 16,4 GW, πνπ πεξηειάκβαλε επίζεο 

ηελ –ήδε νινθιεξσζείζα- θαηαζθεπή 3 κεγάισλ ζεξκνειεθηξηθώλ κνλάδσλ 

ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κε βάζε ην αέξην, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 14,4 GW, ζηηο πεξηνρέο 

Beni Suef, Burullus θαη λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεύνπζαο.  

Οη ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο εηαηξείαο δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EETC) θαη ηνπ γεξκαλν-ηζπαληθνύ νκίινπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε 

εδώ θαη πάλσ από 2 ρξόληα, κε βαζηθό αληηθείκελν δηαθσληώλ ην ύςνο ηεο ηηκήο ζηελ νπνία 

ζα πσιείηαη ε παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην θξάηνο, αιιά επίζεο θαη κε αξθεηέο 

εθθξεκείο λνκηθέο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ επελδπηηθώλ έξγσλ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε 

πεγέο ηνπ Υπνπξγείνπ Ηιεθηξηζκνύ, ζα πινπνηεζνύλ επί ηε βάζεη ζρήκαηνο “Build-

Operate-Own” (BOO). Σύκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε ππό 

νινθιήξσζε ζπκθσλία κεηαμύ Υπνπξγείνπ Ηιεθηξηζκνύ θαη νκίινπ Siemens Gamesa –ε 
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νπνία ζα πξέπεη λα ιάβεη έγθξηζε από ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην- πξνβιέπεη ηηκέο δηάζεζεο 

ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην θξάηνο, κεηαμύ 3,2 θαη 3,4 ζεληο αλά 

θηινβαηώξα. 

 

Ο ηζξαειηλόο όκηινο Delek Drilling πξνζδνθά εθθίλεζε ησλ παξαδόζεσλ θ/α ζηελ 

Αίγππην σο ην ηέινο Ινπλίνπ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Τύπνο, ν αλαπιεξσηήο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ 

ηζξαειηλνύ πεηξειατθνύ νκίινπ Delek Drilling, θ. Gvura, δήισζε πνιύ πξόζθαηα όηη 

πξνζδνθά πσο νη παξαδόζεηο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αίγππην πξόθεηηαη λα 

μεθηλήζνπλ σο ην ηέινο Ινπλίνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο ζρεηηθέο αηγππηην-

ηζξαειηλέο ζπκθσλίεο σο ηηο ζεκαληηθόηεξεο από ηελ επνρή ηεο ζύλαςεο ηεο δηκεξνύο 

εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο ην 1979. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Gvura, ε Delek ζπλερίδεη ηνπο 

ηερληθνύο ειέγρνπο επί ηνπ αγσγνύ EMG πνπ ζα κεηαθέξεη ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην από 

ηα θνηηάζκαηα Tamar θαη Leviathan ζηελ Αίγππην, επξηζθόκελε εληόο ηνπ ζρεηηθνύ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο.       

Σεκεηώλεηαη όηη ην Φεβξνπάξην 2018, νη εηαίξνη ησλ αλσηέξσ ηζξαειηλώλ θνηηαζκάησλ, 

ηζξαειηλή Delek Drilling θαη ακεξηθαληθή Noble Energy, είραλ ππνγξάςεη δύν ζπκθσλίεο 

γηα ηελ πώιεζε αεξίνπ ζηελ εηαηξεία Dolphinus Holdings ηεο Αηγύπηνπ, αμίαο $15 δηζ. ζε 

ρξνληθό νξίδνληα δεθαεηίαο. Πεξαηηέξσ, ην Σεπηέκβξην 2018, νη δύν σο άλσ όκηινη 

ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε ηνλ Αηγύπηην εηαίξν ηνπο East Gas Company (EGC) -ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηεο θξαηηθήο EGAS κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ- γηα ηελ 

απόθηεζε κεξηδίνπ 39% ζηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγσγό East Mediterranean Gas 

(EMG), κήθνπο 90 ρικ., ν νπνίνο μεθηλά από ην Ιζξαήι (Ashkelon) θαη θζάλεη ζηε βόξεηα 

Φεξζόλεζν ηνπ Σηλά (Al Arish) ππνζαιάζζηα, ελώ από εθεί ζπλερίδεη σο ππέξγεηνο αγσγόο 

έσο ηελ πεξηνρή ηνπ Πνξη Σαΐλη. 

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

Σν Τπ. Οηθνλνκηθώλ δηαηεξεί ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ζηηο 16 ιίξεο / δνιιάξην γηα ηνλ 

Ινύλην 

Σηηο αξρέο Ινπλίνπ, δηαςεύδνληαο ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνζδνθίεο, ην αηγππηηαθό 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δηαηήξεζε ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία ηεο ιίξαο πξνο ην δνιιάξην, 

όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο βαζηθώλ αγαζώλ, ζηηο 16 ιίξεο αλά δνιιάξην, γηα ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηξέρνληνο κελόο. Σεκεηώλεηαη όηη ζην ηέινο Μαΐνπ ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Τύπνο είρε 

αλαθεξζεί ζε πξόζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ λα κεηώζεη ηελ ηεισλεηαθή ηζνηηκία 

ηεο ιίξαο ζηηο 15 ιίξεο αλά δνιιάξην, ιόγσ ηεο πξόζθαηεο αλαηίκεζεο ηνπ αηγππηηαθνύ 

λνκίζκαηνο. Παξάιιεια, ην Υπνπξγείν πξνζδηόξηζε ηελ θπκαηλόκελε ηζνηηκία γηα ηηο 

εηζαγσγέο κε βαζηθώλ αγαζώλ, κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 

Αηγύπηνπ (CBE), πνπ αλεξρόηαλ ζηηο 16,86 ιίξεο αλά δνιιάξην ζηηο 30/5 (ηηκή πώιεζεο).  

 

Μείσζε ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ νρεκάησλ ην 1
ν
 ηεηξάκελν 2019 

Σύκθσλα κε λεόηεξα ζηνηρεία ηνπ αηγππηηαθνύ ζπλδέζκνπ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(Automotive Information Council-AMIC), νη εγρώξηεο πσιήζεηο νρεκάησλ εκθαλίζηεθαλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηξέρνληνο έηνπο κεησκέλεο θαηά 5% ζε εηήζηα βάζε, 

ζην επίπεδν ησλ 46.589 κνλάδσλ, έλαληη 49.062 κνλάδσλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018. 

Πην αλαιπηηθά, νη πσιήζεηο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ κεηώζεθαλ θαηά 10% ζε εηήζηα βάζε 

ζηηο 31.349 κνλάδεο, ελώ αληηζέησο νη πσιήζεηο ιεσθνξείσλ απμήζεθαλ θαηά 8% ζε 

εηήζηα βάζε θαη αλήιζαλ ζε 4.504 κνλάδεο.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Έλαξμε απ’ επζείαο πηήζεσλ ηεο Air Serbia πξνο ην Κάηξν 

Σύκθσλα κε εγρώξηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ν εζληθόο αεξνκεηαθνξέαο ηεο Σεξβίαο, 

Air Serbia, από ηηο αξρέο Ινπλίνπ ελεξγνπνηεί απ’ επζείαο αεξνπνξηθή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο 

ζεξβηθήο πξσηεύνπζαο, ηνπ Βειηγξαδίνπ, θαη ηνπ Καΐξνπ. Σύκθσλα κε ζρεηηθέο δειώζεηο 

ηνπ Σέξβνπ Υπνπξγνύ Δκπνξίνπ, Τνπξηζκνύ & Τειεπηθνηλσληώλ θ. Ljajic, ε ζέζε ζε 
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ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ απ’ επζείαο αεξνπνξηθήο ζύλδεζεο αλακέλεηαη λα δώζεη ώζεζε 

ηόζν ζηηο κεηαθηλήζεηο επηβαηώλ, όζν θαη ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ κεηαμύ ησλ δύν 

ρσξώλ. Τα αηγππηηαθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ όηη ην Κάηξν ζα απνηειέζεη ην κνλαδηθό 

αθξηθαληθό πξννξηζκό –ή ελδηάκεζν ζηαζκό- γηα ηηο πηήζεηο ηεο Air Serbia, ελώ 

ηαπηόρξνλα ην Βειηγξάδη ζα είλαη ε κνλαδηθή πόιε ζηα Γπηηθά Βαιθάληα πνπ ζα δηαζέηεη 

απ’ επζείαο πηήζεηο πξνο ηελ αηγππηηαθή πξσηεύνπζα.    

Σεκεηώλεηαη όηη λσξίηεξα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ν ζεξβηθόο αεξνκεηαθνξέαο είρε 

επαλεθθηλήζεη ηηο πηήζεηο ηνπ charter πξνο ηα αηγππηηαθά ζέξεηξα Hurghada θαη Sharm El 

Sheikh.  

 

Τπνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα, κεηαμύ Αηγύπηνπ & 

Βνπιγαξίαο 

Σηηο 30/5, ε Αηγύπηηα Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ θα Al-Mashat θαη ε Βνπιγάξα νκόινγόο ηεο θα 

Angelkova, ππέγξαςαλ ζηε βνπιγαξηθή πόιε Burgas κλεκόλην ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνύ. Σύκθσλα κε ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ πνπ εμέδσζε ην αηγππηηαθό Υπνπξγείν 

Τνπξηζκνύ, ην ελ ιόγσ κλεκόλην πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο γηα αλάπηπμε δηκεξώλ 

ζπλεξγαζηώλ θαη θνηλώλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ, κε ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζηνπο ηνκείο 

πνιηηηζηηθνύ, θεζηηβαιηθνύ, ζαιάζζηνπ θαη γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ. Ο αηγππηηαθόο 

Τύπνο επηζήκαλε όηη ε θα Al-Mashat δήηεζε από ηελ νκόινγό ηεο ηελ άξζε νξηζκέλσλ –

αθόκε ηζρπνπζώλ ζήκεξα- αξλεηηθώλ ηαμηδησηηθώλ νδεγηώλ ηεο Βνπιγαξίαο πξνο ηνπο 

πνιίηεο ηεο, αλαθνξηθά κε επηθηλδπλόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο 

Αηγύπηνπ, όπσο ε Δξπζξά Θάιαζζα θαη ην Λνύμνξ.  

Οη δύν Υπνπξγνί ζπδήηεζαλ εμάιινπ ηηο πξννπηηθέο αληαιιαγήο επίζεκσλ επηζθέςεσλ, 

αιιά θαη εθαηέξσζελ ζπκκεηνρώλ ζε δηεζλείο εθζέζεηο ή εκπνξηθέο εθδειώζεηο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, ελώ ζπκθώλεζαλ επίζεο ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ξνώλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Καηά ηνλ νηθνλνκηθό Τύπν, ε 

Βνπιγάξα Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ αλακέλεηαη λα επηζθεθζεί ηελ Αίγππην ηνλ πξνζερή 

Οθηώβξην, επηθεθαιήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ βνπιγαξηθνύ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ. 

Δπηπιένλ, όπσο δήισζε ε θα Angelkova, κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ζπδεηείηαη ε 

αδειθνπνίεζε ηεο Αιεμάλδξεηαο κε ην Burgas, κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ εθαηέξσζελ 

ηνπξηζηηθώλ ξνώλ.  

 

Δθθίλεζε ηνπξηζηηθήο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζηηο ρώξεο ηνπ Κόιπνπ 

Σύκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα αξρώλ Ινπλίνπ, ην αηγππηηαθό Υπνπξγείν Τνπξηζκνύ 

μεθίλεζε πξόζθαηα ζεξηλή ηνπξηζηηθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζηε Σ. Αξαβία, ην Κνπβέηη 

θαη ηα ΗΑΔ, κε ζηόρν ηελ πξνζέιθπζε πξόζζεησλ ηνπξηζηηθώλ ξεπκάησλ από ηηο ελ ιόγσ 

ρώξεο. Καηά ηνλ νηθνλνκηθό Τύπν, ε ελ ιόγσ λέα αηγππηηαθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία 

πεξηιακβάλεη ηόζν ππαίζξηεο θαηαρσξήζεηο κε ρξήζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, όζν θαη 

ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο “primetime”, αιιά θαη δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο. 

 


